Zpráva Dozorčí rady
obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří
pro 2. společné jednání správní a dozorčí rady konané dne 27.3.2017

Zpráva je zaměřena na kontrolní činnost DR a výsledek účetní závěrky.
V roce 2017 zasedala DR společnosti v tomto složení:
Mgr. Jana Mašková
Magda Mašínová
Lenka Svobodová
Karel Mukařovský
Jiří Pšenčík
MUDr. Alexander Kučera
V souladu se zakladatelskou smlouvou jednacím řádem o.p.s, provedla dozorčí rada
v průběhu roku 2017 4 společná zasedání se SR. Plénum MAS zasedalo v roce 2017 1x.
Členové dozorčí rady se v roce 2017 aktivně účastnili všech zasedání DR a pléna MAS. Po celý
rok byla DR ředitelem o.p.s. řádně informována o stavu hospodaření společnosti, a na každém
zasedání DR kontrolovala plnění rozpočtu vůči plánu, s tím, že rok 2017 byl z hlediska hospodaření
velmi složitý a v průběhu roku se upravoval rozpočet.
Návrh rozpočtu na rok 2017 a informaci o výsledcích hospodaření za rok 2016 projednala
dozorčí rada dne 28. 3. 2017 a doporučila je svým usnesením správní radě ke schválení. Dozorčí
rada na svém dnešním zasedání bere na vědomí, že o.p.s. podává dodatečné daňové přiznání za
rok 2016, ve kterém se zvyšují výnosy za rok 2016 (nevznikla tudíž ztráta -500.350,- Kč, ale zisk
79.161,- Kč). Výnosy byly zvýšeny proto, že v SCLLD byly uznány náklady za rok 2016, které byly
proplaceny až v roce 2017. Tento krok zároveň snížil výnosy roku 2017, takže za rok 2017 nevznikla
daňová povinnost. V roce 2017 společnost hospodařila se ziskem 226.961,18 Kč.
Zpráva auditora bude vyhotovena v řádném termínu do 30. 6. 2018, účetní závěrku za rok
2017 doporučujeme SR ke schválení.
Dozorčí rada děkuje řediteli o.p.s. a jejím zaměstnancům za maximální možné úspory
v činnosti o.p.s., v důsledku čehož byl možný provoz kanceláře o.p.s. Zaměstnancům se podařilo
překonat byrokratickou proceduru standardizace MAS ze strany MMR. Zdlouhavost procedury
měla za následek téměř likvidaci o.p.s., neboť o.p.s. docházely finance na její základní činnost a
musela přijmout krizový plán k zajištění finančních prostředků
Dne 27. 3. 2018
..................................................................
za dozorčí radu Region Pošembeří o.p.s.
Mgr. Jana Mašková, předsedkyně

