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Základní údaje

Název:
Právní forma:
Sídlo:
Kancelář:
Registrace:
Vznik:
Statutární zástupce – předseda:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
IČ:
Bankovní spojení:
Webové stránky:

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
Zapsaný spolek
Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
Hradská 285, 396 01 Humpolec
č.j. VS/1-1/59411/04 - R
16. prosince 2004
ZUŠ G. Mahlera Humpolec – Josef Jirků
od 28. 11. 2016: PTL, s. r. o. – PhDr. Ing. Vít Skála Ph.D.
Mgr. Pavel Hrala, manažer MAS
+420 739 426 320, +420 607 690 513
info@humpolecko.cz, manager@humpolecko.cz
26984423
3624490339/0800 Česká spořitelna
www.humpolecko.cz

Statut spolku
Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. vznikla registrací ministerstvem vnitra dne 16. 12. 2004
a v souladu s §3045 občanského zákoníku je považována za spolek. Je zapsána ve spolkovém
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L4018.
Dne 19. 02. 2015 bylo potvrzeno z Krajského soudu v Českých Budějovicích přepsání
občanského sdružení na zapsaný spolek a bylo také přepsáno sídlo spolku.
Územní působnost MAS Humpolecka
Spolek je místní akční skupinou (dále též „MAS“). Sdružuje fyzické a právnické osoby na území
okresu Pelhřimov. Jeho území je celistvé a netvoří ho izolované územní celky. Jde o partnerství
mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném území, pro něž navrhuje
a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD – Community-Led Local
Development Strategy).
Územní obvod MAS je tvořen 25 obcemi, z nichž 21 obcí je sdruženo ve Svazku obcí
mikroregionu Zálesí. Jedinou obcí se statutem města na území MAS je město Humpolec,
ostatní jsou obce. Mezi obce v území MAS patří: Budíkov, Bystrá, Čejov, Hojanovice, Horní
Rápotice, Hořice, město Humpolec, Ježov, Jiřice, Kaliště, Kejžlice, Koberovice, Komorovice,
Mladé Bříště, Mysletín, Píšť, Proseč, Řečice, Sedlice, Senožaty, Staré Bříště, Syrov, Vojslavice,
Vystrkov a Želiv. Území MAS je totožné se správním obvodem ORP Humpolec.
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Celkem se jedná o území 22 791,2 ha, kde žije 17 495 obyvatel (ke dni 1. 1. 2016). Hustota
obyvatel v tomto regionu činí 77 obyvatel/km2.
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Účel a činnosti spolku

Účel a činnosti spolku jsou popsány v článku III. stanov spolku. Účel spolku je přispívat k
udržitelnému všestrannému rozvoji regionu a uchování jeho historických, kulturních a
přírodních hodnot a podporovat vzájemnou spolupráci občanů a spolků, obcí, podnikatelů a
dalších subjektů z veřejného i soukromého sektoru vedoucí k naplňování tohoto účelu.
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Členové

Stav členské základny MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka se v roce 2016 opět rozšířil. Na
začátku roku 2016 měla MAS 25 členů. Nově MAS přistoupili tři členové. V dubnu 2016
vstoupil do spolku AUTOMOTO KLUB ZÁLESÍ V AČR HUMPOLEC zastoupený Josefem
Špačkem. V listopadu přistoupily Minilázně Veronika a obchod Zdravínek, které zastupuje
Veronika Brzoňová. Členkou MAS se také stala bývalá pracovnice kanceláře MAS Ing. Tereza
Machková, jako fyzická osoba. Dva členové ze spolku v roce 2016 vystoupili. Byli jimi MVDr.
Miroslav Pospíšil, CSc. a Mgr. Marek Kolman. Ke konci roku 2016 tedy měla MAS 26 členů.
Novým statutárním zástupcem Římsko-katolické farnosti, děkanství Humpolec se 11. listopadu
2016 stal P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.
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Obce a města = zájmová skupina Obce
 Město Humpolec
 Obec Želiv
 Obec Senožaty
 Obec Hojanovice
Komerční firmy = zájmová skupina Podnikatelé
 Agroklub, s.r.o.
 Hotel Kotyza, s.r.o. Humpolec
 Minilázně Veronika a obchod Zdravínek
 Profil nábytek, a.s. Humpolec
 PTL, s.r.o. Senožaty
 Zemědělské obchodní družstvo Hořice
Fyzické osoby = zájmová skupina Občané (fyzické osoby)
 Mgr. Pavel Hrala, Humpolec
 Ing. Tereza Machková, Humpolec
 Ing. Patrik Sukdolák, Mladé Bříště
Zájmová skupina Neziskové organizace
 AUTOMOTO KLUB ZÁLESÍ V AČR HUMPOLEC
 Castrum, o.p.s. Humpolec
 Čtveráci, z.s. Mladé Bříště
 Jezdecký klub Samba Humpolec
 Medou, z.s.
 Sbor dobrovolných hasičů Píšť
 Soutěže podkovy o.p.s.
 TJ Jiskra Humpolec
Zájmová skupina Veřejné organizace
 Městské kulturní a informační středisko Humpolec
 ZŠ Hálkova Humpolec
 ZUŠ G. Mahlera Humpolec
Zájmová skupina Církev
 Kanonie premonstrátů v Želivě
 Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec
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Organizační struktura

Orgány spolku jsou:






Valná hromada
Rada spolku
Výběrová komise
Kontrolní a monitorovací výbor
Předseda / místopředseda Rady spolku

Členové Rady spolku, Kontrolního a monitorovací výboru a předseda Rady spolku musí být
voleni z členů spolku. Každý člen spolku může být kromě Valné hromady členem pouze
jednoho orgánu spolku. Je-li členem Rady spolku, Výběrové komise a Kontrolního a
monitorovacího výboru fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná. Je-li členem orgánu
právnická osoba, musí splňovat tuto podmínky ten, kdo právnickou osobu zastupuje.
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku, přičemž veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Toto
pravidlo se naplňuje v účasti členů na zasedání Valné hromady. K zajištění tohoto pravidla lze
poměrným způsobem upravit váhu hlasu, tak aby bylo vyhověno této podmínce. Více o Valné
hromadě je popsáno ve článku VI. stanov spolku.
Rada spolku
Rada spolku je rozhodovacím orgánem MAS podle Metodiky pro standardizaci MAS, který za
svou činnost odpovídá Valné hromadě. Jménem Rady spolku jedná předseda Rady spolku,
případně místopředseda. Více o Radě spolku je popsáno v článku VII. Stanov spolku.
Devítičlenná Rada spolku byla v současném složení zvolena na Valné hromadě dne 7. 12. 2015.
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Složení Programového výboru – Rady spolku v roce 2016
Jméno člena

Organizace

Sektor

Zájmová
skupina

Ing. Lenka Bartáková

Město Humpolec

Veřejný

Obce

Ing. František Dolejš

Obec Želiv

Veřejný

Obce

Josef Jirků

ZUŠ G. Mahlera Humpolec

Veřejný

Veřejné
organizace

Ing. Vít Skála

PTL, s.r.o., Senožaty

Podnikatelský

Podnikatelé

Jan Ságl

Profil nábytek a.s.,
Humpolec

Podnikatelský

Podnikatelé

Ing. Patrik Sukdolák

Fyzická osoba, Mladé Bříště Soukromý

Jiří Šimek

TJ Jiskra Humpolec

Neziskový

P. Mgr. Hroznata Pavel
Adamec, OPraem.

Římsko-katolická farnost
Humpolec

Neziskový

Zuzana Žaloudková

Medou,z.s.

Neziskový

Občané
Neziskové
organizace
Neziskové
organizace
Neziskové
organizace

Složení Výběrové komise
Výběrová komise je volena na 1 rok. Složení Výběrová komise bylo zvoleno Valnou hromadou
dne 16. 6. 2015 a mělo 9 členů. Dne 28. 11. 2016 byla Výběrová komise znovu zvolena ve
stejném složení.
Jméno člena

Organizace

Sektor

Zájmová skupina

Mgr. Zdeněk Vaněk předseda

Obec Senožaty

veřejný sektor

Obce

Ing. František Novák

ZOD Hořice

podnikatelský sektor

Podnikatelé

Pavel Koubek

Castrum o.p.s.

neziskový sektor

Neziskové organizace

Ing. Jan Mácha

Soutěže podkovy
o.p.s.

neziskový sektor

Neziskové organizace

Miroslav Jirků

Obec Jiřice

veřejný sektor

Obce

Jiří Koubek

Čtveráci, z.s.

neziskový sektor

Neziskové organizace

Mgr. Václav Strnad

ZŠ Hálkova

veřejný sektor

Veřejné organizace

Josef Jelínek

Sbor dobrovolných
hasičů Píšť

neziskový sektor

Neziskové organizace

Jiří Ježek

Obec Čejov

veřejný sektor

Obce

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru (KMV)
Členové Kontrolního a monitorovacího výboru zůstali po většinu roku ve složení: Mgr. Marek
Kolman z Humpolce, MVDr. Miroslav Pospíšil Csc. ze Senožat a Jaroslav Němeček za obec
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Hojanovice. V roce 2016 vystoupili dva členové spolku, kteří byli zároveň členy KMV, proto
bylo na zasedání Valné hromady dne 28. 11. 2016 zvoleno nové složení Kontrolního a
monitorovacího výboru: Jaroslav Němeček (obec Hojanovice), Ing. Tereza Machková (fyzická
osoba) a Marcela Kubíčková (Městské kulturní a informační středisko v Humpolci).
Předseda a místopředseda spolku
Dne 21. listopadu 2016 podal předseda spolku ZUŠ G. Mahlera Humpolec zastoupená panem
Josefem Jirků rezignaci. Dne 28. 11. 2016 byl na mimořádném zasedání Rady spolku zvolen
nový předseda, kterým se stala společnost PTL, s. r. o. ze Senožat zastoupená panem PhDr.
Ing. Vítem Skálou, Ph.D. Místopředsedou bylo zvoleno Město Humpolec zastoupené Ing.
Lenkou Bartákovou.
Manažer MAS a administrativní pracovník
V roce 2016 zůstává ve funkci manažera MAS a zároveň vedoucího pracovníka pro realizaci
SCLLD pan Mgr. Pavel Hrala. Dne 12. 10. 2016 nastoupila na pozici administrativní pracovnice
MAS Monika Krčilová. Dne 30. 10. 2016 po skončení výpovědní lhůty odešla z pozice
administrativní pracovnice Ing. Tereza Machková. Od 1. července do 23. září 2016 byla na této
pozici zaměstnána také Ing. Petra Šuláková.
Účetní MAS
Účetnictví MAS v roce 2016 vedla externí účetní paní Ing. Eva Kubíčková. Ke konci roku 2016
došlo k ukončení spolupráce z důvodu nedostatku času, proto si MAS v roce 2017 bude hledat
novou účetní. MAS také využívá externího poradce na účetní služby zahrnující hlavně
personální a mzdové poradenství.
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Jednání orgánů spolku v roce 2016

5.1 Rada spolku
Rada spolku se v roce 2016 sešla celkem 3x z toho jedno zasedání bylo mimořádné.
Rada spolku 25. 4. 2016
Členům Rady spolku byla představena činnost MAS: V roce 2015 procházela MAS procesem
standardizace, který splnila a získala Osvědčení o splnění standardizace. Na podzim 2015
proběhlo dotazníkové šetření pro členy MAS. Dále MAS pomáhala zpracovat obcím a jiným
žadatelům z území žádosti do různých dotačních programů. Za nového člena spolku byl přijat
AUTOMOTOKLUB ZÁLESÍ v AČR HUMPOLEC zastoupený Josefem Špačkem. Rada spolku
schválila odměny členům Rady spolku a Výběrové komise na základě uzavřených dohod o
provedení práce.
Pavel Hrala dále informoval, že na konci března 2016 byla podána Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD) na MMR, po jejím schválení komisemi budeme moci sami
vyhlašovat výzvy z operačních programů PRV, OPZ a IROP pro žadatele z našeho území.
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Rada spolku schválila aktualizovaný rozpočet na rok 2016. Dále bylo schváleno vypsání
výběrového řízení na nového administrativního pracovníka pro kancelář MAS. Byla podána
informace o tom, že MAS má povinnost provádět tzv. animaci MŠ a ZŠ v území MAS, to
zahrnuje pomoc MŠ a ZŠ s přípravou, s monitorovacími zprávami apod. do výzvy na podporu
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.
Členové Rady spolku byli informováni o ukončení nájemní smlouvy kanceláře MAS na
Městském úřadu Humpolci, bylo schváleno přestěhování do kanceláře v Hradské ulici čp. 285.
Dále proběhlo představení Výroční zprávy MAS za rok 2015 a její schválení. Byl představen
projekt mikroregionu Zálesí – Zavedení strategického řízení obcí. MAS zpracovala pro
mikroregion Zálesí žádost do OP Zaměstnanost. Rada spolku schválila vypracovanou Směrnici
na vedení pokladny a založení pokladny MAS. Byl projednán a schválen návrh na pořízení
multifunkční barevné laserové tiskárny A4 a návrh na pořízení automobilu s pohonem na CNG
na operativní leasing.
Byly podány informace o plánovaných aktivitách MAS na rok 2016 (znaky obcí, trhy
regionálních produktů a další projekty). Nakonec byly Radě spolku představeny informace o
pravidlech pro žadatele z MAS z programu PRV, IROP a OPZ.
Rada spolku 7. 11. 2016
Rada spolku byla informována o personálních změnách v MAS, které nastaly v průběhu roku.
Dne 12. 10. 2016 nastoupila na pozici administrativní pracovnice Monika Krčilová a ke konci
října z této pozice odešla Ing. Tereza Machková. Pavel Hrala informoval o přijetí dvou nových
členů (Veronika Brzoňová a Ing. Tereza Machková) a o odstoupení dvou členů Mgr. Marka
Kolmana a MVDr. Miroslava Pospíšila, CSc. MAS má nyní 26 členů. Radě spolku byla
představena činnost MAS od minulého jednání. Byla podána informace o hodnocení Strategie
CLLD, o Trzích regionálních produktů, které se v průběhu června až září konaly každý pátek 1x
za 14 dní v parku Stromovka. Další akcí, kterou MAS uskutečnila, byla výstava znaků 14 obcí
Humpolecka na Městském úřadě, na které se podíleli žáci 6. ročníku ZŠ Hálkova. Rada spolku
schválila Směrnici na inventarizaci majetku. Dále byla podána informace o jednotlivých
položkách dosavadního rozpočtu na rok 2016 a o plánovaném rozpočtu na rok 2017. Rada
spolku schválila dosavadní rozpočet za rok 2016 i výhled na rok 2017.
V dalším bodě podal Pavel Hrala informaci o žádosti na režie MAS (na mzdové a provozní
náklady kanceláře MAS). Náklady jsou uznatelné od 1. 7. 2015. Na základě této žádosti by MAS
na období 2015–2023 měla získat od MMR dotaci ve výši více než 9,5 mil. Kč. Dotace bude ve
výši 95 %, zbývajících 5 % si musí MAS spolufinancovat ze svých zdrojů. Proplacení žádosti se
očekává v roce 2017.
Rada spolku byla informována o harmonogramu výzev MAS. První výzva bude vyhlášena až
v roce 2017. Dále byla podána informace o přípravě Interních postupů MAS, které jsou
povinné pro vyhlašování výzev. Interní postupy, musí schvalovat Valná hromada. Rada spolku
byla informována o jednání KMV, vzhledem k odstoupení dvou členů KMV je nutné, aby Valná
hromada zvolila nové složení. Za členy bylo navrženo MěKIS Humpolec zastoupené Marcelou
Kubíčkovou a Ing. Tereza Machková. Rada spolku schválila návrhy na členy KMV.
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V dalším bodě bylo schváleno svolání zasedání Valné hromady na 28. 11. 2016. Pavel Hrala a
Vít Skála informovali o uskutečněné konferenci Sociální podnikání, která se konala dne 3. 11.
2016 v hotelu Kotyza.
Mimořádné jednání Rady spolku 28. 11. 2016
Toto jednání bylo svoláno na základě rezignace stávajícího předsedy Rady spolku ZUŠ Gustava
Mahlera zastoupené Josefem Jirků. Rada spolku vzala na vědomí rezignaci předsedy. V rámci
zasedání proběhla diskuze k volbě předsedy a místopředsedy Rady spolku, následně byl zvolen
nový předseda společnost PTL, s. r. o. ze Senožat zastoupená PhDr. Ing. Vítem Skálou, Ph.D.,
místopředsedou bylo zvoleno Město Humpolec zastoupené Ing. Lenkou Bartákovou.

5.2 Valná hromada
Valná hromada – 28. 11. 2016
Na jednání byli přítomní členové informováni o odstoupení předsedy Rady spolku a o zvolení
nového předsedy a místopředsedy. Dále byli seznámeni s personální situací v kanceláři MAS,
byl představen dosavadní rozpočet MAS za rok 2016 a rozpočtový výhled na rok 2017. Členové
byli informováni o průběhu hodnocení Strategie CLLD. Na Valné hromadě proběhlo zvolení
členů Výběrové komise a členů Kontrolního a monitorovacího výboru. Byla schválena Výroční
zpráva MAS za rok 2015, kterou měli členové k dispozici před jednáním. Nakonec Valná
hromada schválila předání pravomoci pro schvalování Interních postupů MAS Radě spolku.
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Činnost MAS v roce 2016

Aktivity v rámci Letní Platformy Humpolec 2016
V období od června až do konce září 2016 připravovala MAS trhy regionálních produktů, které
se konaly v pátek vždy 1x za 14 dní v parku Stromovka v Humpolci. Akce se průběžně zúčastnilo
patnáct různých výrobců z okolí Humpolce. V nabídce byla zelenina, ovoce, pečivo, papírové
výrobky, med, mošt, sýry, bylinné směsi, rukodělné výrobky, pomazánky, háčkované a šité
výrobky,… Trhy se těšily velké oblibě jak u prodejců, tak i u návštěvníků.
Znaky obcí
MAS zorganizovala v květnu 2016 v ZŠ Hálkova Humpolec a v ZŠ Senožaty přednášku heraldika
pana Stanislava Kasíka, který dětem vysvětlil, co znamenají jednotlivé symboly, které se na
znacích vyskytují a jak by se měly znaky vytvářet. Na základě této přednášky děti navrhly znaky
obcím z ORP Humpolec, které ještě nemají svůj znak. V létě 2016 pak proběhla výstava
vytvořených znaků na chodbě Městského úřadu v Humpolci.
Konference sociální podnikání
Dne 3. 11. 2016 byla v humpoleckém hotelu Kotyza uspořádána společně s členem MAS
společností PTL, s. r. o. konference o sociálním podnikání, které se zúčastnili zástupci místních
akčních skupin, neziskových organizací, měst, existujících sociálních podniků i zájemců o
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zahájení sociálního podnikání. Účastníci se dozvěděli informace o tom, co to sociální podnikání
je. Byl představen stav příprav zákona o sociálním podnikání, o zkušenostech z již proběhlých
výzev na podporu sociálních podniků a také byly představeny některé již existující sociální
podniky z Kraje Vysočina. O konferenci byl velký zájem, což dokazuje naplněná kapacita, kdy
se jí zúčastnilo 45 lidí. Celá akce měla pozitivní ohlasy.
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Hospodaření

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdrojem majetku jsou zejména:
 dary a příspěvky právnických a fyzických osob
 výnosy majetku
 členské příspěvky
 granty a dotace
Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku, která každoročně předkládá Valné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Uskutečňuje se podle ročního rozpočtu
schváleného Radou spolku.
Příjmem je zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku. Veškeré získané prostředky (zisk) musí
být využívány ve smyslu stanov spolku. Prostředky musí být použity k financování hlavních
činností spolku naplňujících účel spolku a úhradě nákladů na správu spolku.
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu:
Bilance hospodaření MAS Humpolecka k 31. 12. 2016 v tis. Kč.
Rozvaha
Aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek

Běžné účetní období v roce 2016
7

Dlouhodobý hmotný majetek

1397

Dlouhodobý finanční majetek

0

Oprávky k dlouhodobému majetku

Dlouhodobý majetek celkem
Zásoby celkem

-133

1271
0

Pohledávky celkem

1475

Krátkodobý finanční majetek celkem

1

Jiná aktiva celkem

0

Krátkodobý finanční majetek celkem

1476

Aktiva celkem
Pasiva

Běžné účetní období v roce 2016

Jmění

1271

Výsledek hospodaření

166

Vlastní jmění celkem

1437

Rezervy

0

Dlouhodobé závazky

0
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Krátkodobé závazky

1310

Jiná pasiva

0

Cizí zdroje celkem

1310

Pasiva celkem

2747

Výkaz zisku a ztrát MAS Humpolecka k 31. 12. 2016 v tis. Kč.
Výsledovka
Náklady

Běžné účetní období v roce 2016

Spotřebované nákupy

44

Služby

164

Osobní náklady

894

Daně a poplatky

0

Ostatní náklady

33

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek

0

Poskytnuté příspěvky

15

Daň z příjmů

0

Náklady celkem

1150

Výnosy

Běžné účetní období v roce 2016

Tržby za vlastní výkony a za zboží

138

Změna stavu vnitroorganizačních zásob

0

Aktivace

0

Ostatní výnosy

0

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek

0

Přijaté příspěvky

13

Provozní dotace

1092

Výnosy celkem

1249

Výsledek hospodaření před zdaněním

99

Výsledek hospodaření po zdanění

99

Přijaté dotace v roce 2016
V roce 2016 získala MAS dotaci od Města Humpolec ve výši 10.000 Kč, kterou využila na pokrytí
jednoho nájemného kanceláře, pojištění majetku (pojištění kanceláře a odpovědnosti) a
cestovné.
Dále byla v roce 2016 poskytnuta přislíbená dotace od kraje Vysočina ve výši 76.000,- Kč,
kterou MAS použila na další provozní výdaje. Vzhledem k nezaúčtování této dotace
v účetnictví MAS ještě v roce 2016, byla MAS nucena tuto dotaci vrátit Kraji Vysočina.
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8

Přehled majetku

8.1 Dlouhodobý hmotný majetek
Inv.
číslo
1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006
8/2006
9/2006
1/2007
1/2013
1/2014
2/2014
3/2014
1/2016
2/2016
Inv.
Číslo

Název DDHM

poř. cena

Tiskárna HP
Notebook Acer
Mobilní telefon
Flipchart
Skartovací stroj HSM
Stojan na tiskopisy
Termovazač
Kroužkový vazač
Projektor BenQ
Fotoaparát Olymupus SP550
Multifunkční tiskárna
Brother
Notebook Lenovo
Mobilní telefon Blackberry
classic
Fotoaparát Nikon Coolpix
L830
Tiskárna Brother
Notebook Lenovo

Samostatné movité věci

1/2013 Mobiliář Stezka poznání

27 993,20 874,2 002,2 141,4 759,4 997,1 190,2 319,25 290,13 297,-

datum
Poznámka
vyřazení
13. 1. 2006 31. 12. 2014 nefunkční
13. 1. 2006
13.1.2006
13.1.2006
13.1.2006
13.1.2006
13.1.2006
13.1.2006
13.1.2006
31. 12. 2014 nefunkční
zařazeno

8 351,- 30.7.2013
11 520,- 23.12.2014
11 490,- 29.12.2014
5 600,- 30.12.2014
13 275,- 9. 5. 2016
12 438,- 28. 6. 2016

poř. cena

zařazeno

datum
vyřazení

zařazeno

datum
vyřazení

1 271 250,-

Poznámka
Rozpis ve
složce
Cesta
poznání

8.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Inv.
Číslo
Název DDNM
10/2006 MS Office 2003

poř. cena
6 947,-

Poznámka
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Výroční zpráva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. za rok 2016 byla schválena Valnou
hromadou MAS dne 4. 12. 2017.

.........................………………..……………………..
Předseda spolku společnost PTL, s. r. o.,
zastoupená PhDr. Ing. Vítem Skálou, Ph.D.
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