MAS Mohelnicko, z.s.
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Zápis/usnesení z jednání Rady spolku MAS Mohelnicko, z.s.
ze dne 13. září 2018
Jednání Rady spolku bylo přítomno 5 členů (viz zápis prezenční listiny) – Rada spolku je
usnášeníschopná.
Program:
1) Schválení programu
2) Losování hodnotitelů projektů OPZ
3) Projekty OPZ – výsledky hodnocení
4) SCLLD – zpráva o realizaci, změnová žádost
5) Projekt 4.2 – ukončení projektu, nový projekt
6) Různé

Ad 1)
Manažerka představila zúčastněným program uvedený na pozvánce Rady spolku. Všichni přítomní
členové s programem souhlasili.
Usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje předložený program zasedání Rady MAS Mohelnicko, z.s.
konaného dne 13. 9. 2018.
5 PRO
Ad 2)
Vzhledem k ukončení příjmu Žádostí o podporu v rámci výzvy OPZ Prorodinná opatření je nutné,
aby Rada spolku vylosovala hodnotitele přijatých Žádostí o podporu. Vzhledem k počtu přijatých
žádostí Rada spolku stanovila počet hodnotitelů na 3. Z losování byly z řad členů Výběrové komise
vyloučeny osoby, jejichž účast na hodnocení Žádostí o podporu by mohla zakládat na střetu zájmů.
Usnesení č. 2: Rada spolku vylosovala a schvaluje hodnotící komisi v následujícím složení:

Prorodinná
opatření

OPZ

název člena

zástupce

zájmová skupina

Obec Palonín

Hana Ficnarová

ZS 1

Automotoklub
Mohelnice v AČR

Miroslav Stratil

ZS 5

ÚSOVSKO AGRO, s.r.o.

Bc. Lenka Horká

ZS 2
5 PRO
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Ad 3)
Do vyhlášené výzvy OPZ Zaměstnanost s datem ukončení příjmu žádostí 25. 5. 2018 byla přijata
jedna žádost o podporu. Žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Dále byla
žádost předložena k hodnocení externímu hodnotiteli, který ji vyhodnotil s výsledkem, že žádost o
podporu nesplňuje podmínky věcného hodnocení. Hodnocení externího experta má pouze
doporučující charakter. Hodnotící komise vyhodnotila předloženou žádost se stejným stanoviskem
jako externí hodnotitel, tedy že žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení. Výběrová komise na
svém zasedání následně rozhodla o nedoporučení předložené žádosti k podpoře. V následném
kroku je nutné, aby Rada schválila/souhlasila se stanoviskem Výběrové komise o nepodpoření
projektu nebo neschválila/nesouhlasila se stanoviskem Výběrové komise a předložený projekt
podpořila.
Usnesení č. 3: Rada souhlasí se stanoviskem Výběrové komise a neschvaluje podpoření
předloženého projektu v rámci výzvy OPZ Zaměstnanost žadatele ÚSOVSKO, a.s.
5 PRO
Ad 4)
V rámci monitoringu a evaluace realizované strategie komunitně vedeného místního rozvoje území
MAS Mohelnicko 2014 – 2020 sekretariát MAS vyhotoví 2x ročně Zprávu o plnění integrované
strategie. Zpráva obsahuje informace o celkovém kontextu strategie v rámci regionu, přehled
vývoje realizace strategie, vyhlášených výzev, schválených a realizovaných projektů a plnění
strategie včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. V pořadí třetí zpráva byla
vypracována za období leden - červen 2018.
Kancelář MAS provedla návrh na změnu SCLLD, která spočívá v úpravách finančního plánu a
souvisejících úpravách indikátorů. Změny byly provedeny z důvodu narovnání plánu s realitou
naplňování SCLLD.
Důvody změn:
- změna požadavků plynoucích z území s ohledem na časový posun od doby vypracování původního
finančního plánu,
- pomalejší tempo administrace výzev, hodnocení projektů, vydávání právních aktů a následné
realizace projektů a zpracování ŽoP,
- nenaplnění některých výzev projekty z důvodu nezájmu či neschopnosti subjektů předložit
projektové žádosti,
- poptávka po dotaci v některých podporovaných oblastech převyšující původně stanovenou
alokaci.
Změna SCLLD bude předložena Valné hromadě na nejbližším jednání ke schválení.
Usnesení č. 4: Rada spolku schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie.
Usnesení č. 5: Rada spolku bere na vědomí návrh na změnu SCLLD a doporučuje ji VH ke schválení.
5 PRO
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Ad 5)
V prosinci 2018 končí stávající projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Mohelnicko, z.s., zkráceně 4.2, ze kterého jsou hrazeny veškeré náklady spojené s realizací SCLLD.
Do konce roku bude kanceláří MAS vypracována a předložena nová žádost, ve které budou zahrnuty
náklady na realizaci SCLLD v letech 2019 - 2023.
Usnesení č. 5: Rada spolku schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. II.
5 PRO
Ad 6)
Audit účetní uzávěrky a projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko,
z.s. (projekt 4.2)
V letošním roce měla MAS povinnost nechat si zpracovat audit účetní uzávěrky a audit projektu 4.2
za rok 2017. Na základě cenového marketingu byla vybrána firma Audit-daně Steinová s.r.o. Audit
účetní uzávěrky vyšel se záporným hodnocením. V letech 2011 - 2014 byl pořizován majetek v rámci
projektů spolupráce. Projekty byly úspěšně zrealizovány a již jim skončila doba udržitelnosti.
Chybně byl však pořízený majetek zaveden do účetnictví spolku a z tohoto důvodu audit dopadl se
záporným stanoviskem. Pochybení nijak nesouvisí se stávajícím projektem 4.2 a nemají vliv na jeho
realizaci. Chyby budou napraveny, na základě stanoviska a nápravných doporučení auditorky
během tohoto roku tak, aby příští uzávěrka již byla v pořádku.
Usnesení č. 6: Rada spolku bere na vědomí zprávu z proběhlého auditu za rok 2017.
5 PRO

Zapsala: Lenka Vlasová
Ověřovatel: Ing. Lukáš Pospíšil

Jiří Kvíčala, DiS.
předseda MAS Mohelnicko, z.s.

