
Místní akční skupina  Třešťsko, o.p.s. 

Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 

1 
 

Zápis  

ze zasedání Správní rady Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 

konané dne 9. května 2019 od 15:15 hodin na MěÚ Třešť 

 

Program jednání: 

1. Uvítání 

2. Navýšení Grantu MAS pro rok 2019 

3. Schválení aktualizace Směrnice o cestovních náhradách 

4. Ostatní, diskuze 

5. Závěr 

 

ad 1) Uvítání 

Předseda Správní rady (dále jen SR) Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. Ing. Vladislav Hynk 

přivítal přítomné členy SR (viz Prezenční listina – Příloha č. 1) na jejím jednání.  

 

Členové SR byli seznámení s programem jednání. Ze strany členů SR k programu jednání 

nebylo doplnění ani připomínek. Předseda SR Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 

konstatoval, že SR je usnášeníschopná na základě prezenční listiny, a dal hlasovat o přijetí 

programu jednání.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

ad 2) Navýšení Grantu MAS pro rok 2019 

K dnešnímu dni je na MAS podáno 7 žádostí o grant a tím je vyčerpána celková alokace 21 tis. 

Kč. V rámci grantu budou letos podpořeny akce typu: setkání rodáků, turnaje,  apod.. Kancelář 

eviduje minimálně jednoho dalšího zájemce z území o tento grant, proto by ráda vyšla dalším 

uchazečům vstříc a navýšila grant o 9 tis. Kč v návaznosti na rozhodnutí Správní rady ze dne 

21. 2. 2019. 

Usnesení 19-5-9/SR/1 
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Správní rada Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 

schvaluje 

navýšení Grantu MAS pro rok 2019 o 9.000 Kč 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

3. Schválení aktualizace Směrnice o cestovních náhradách 

V roce 2017 byla schválená Směrnice o cestovních náhradách. Po reorganizaci práce byla 

směrnice aktualizována v části, kdy cesta není delší než 5 hodin a zaměstnanec nepožaduje 

žádné cestovní náhrady – nebude muset vyhotovovat formulář Cestovní příkaz. Bude jen třeba 

vyplnit knihu jízd a v předstihu informovat o cestě vedoucího zaměstnance.  

 

SR vzala aktualizaci Směrnice o cestovních náhradách na vědomí. 

   

ad 4) Diskuse, ostatní 

Nebyly podány další náměty k diskuzi.  

 

ad 5) Závěr 

Předseda SR Ing. Hynk poděkoval přítomným za účast na zasedání SR a jednání ukončil.  

 

V Třešti dne 9. 5. 2019 

 

                                                          Ing. Vladislav Hynk 

                                                            Předseda SR Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 

 

Zapsala: Bc. Renáta Kadlecová 


