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MAS Mohelnicko, z.s.
sídlo: U Brány 2,789 85 Mohelnice

kancelář: Moravičany 330
lC.22670 157

e-mail: masmohelnicko@email.cz
web: www. masmohelnicko.cz

Zápis/usnesení z jednání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s.

ze dne 9. června 2020

Předseda MAS Mohelnicko, z.s. pověřil vedením Valné hromady manažerku Jitku Macháčkovou,
zapisovatelkou byla určena Lenka Vlasová a ověřovatelem Vítězslav Kočka. Valná hromada byla
řádně svolána. Jednání valné hromady začalo v ].6:00, kdy bylo přítomno 17 členů (viz zápis
prezenční listiny) - Valná hromada je tímto usnášeníschopná, poměry zájmových skupin byly
dodrženy.

Program:
1) Schváleníprogramu
2) Příprava MAS na programové období EU 2O2L-2027
3) Přehled čerpání SCLLD
4)Volba členů Výběrové komise
5) Výroční zpráva za rok 2OL9, závěrečný účet
5)Audit MAS 2019
7) Různé

Ad1)
Manažerka představila zúčastněným program uvedený na pozvánce Valné hromady.

Usneseníč. 1: Valné hromada schvaluje program zasedáníValné hromady MAS Mohelnicko, z.s.

17 PRo

Ad2)
V letošním roce končísedmileté programovacíobdobí EU a MAS se připravuje na následujícíobdobí
2O2L-2027. Aby i v budoucnu mohla MAS čerpat finanční prostředky, tak jak jsme byli zvyklý dosud,
je potřeba jako první krok opět získat osvědčení o standardizaci. Standardizace MAS představuje
soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení MAS. Standardy MAS blíže stanovují
podmínky, které musí MAS splnit, tak aby mohla následně žádat o podporu strategie CLLD a

podporu administrativních kapacit z evropských fondů. V současné době byly osloveny všechny
obce, aby schválily zalazení své obce do územní působnosti MAS na programové období EU 2O2t-
2027,
V tuto chvíli je již vyhlášena výzva MMR na podání žádósti o kontrolu dodržování standardů MAS.
Výzva je vyhlášena do konce září 2O2O, proto je důležité, aby obce své zařazení do územní
působnosti schválily co nejdříve. Sekretariát MAS bude průběžně připravovat ostatní povinné
náležitosti, které si vyžaduje vyhlášená výzva.

Usnesení č. 2: Valná hromada bere na vědomí přípravu MAS na programové období EU 2O2L -
2027. 17 PRo
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Ad3)
Od poslední valné hromady v únoru 2020 byl ukončen příjem žádostí do dvou výzev IROP.
U 8. výzvy Cyklodoprava a bezpečnost dopravy ll. byly předány dva projekty na závěrečné ověření
způsobilosti. Jeden v alokaci a druhý v zásobníku, jelikož výše alokace neumožnila jeho podporu
v plné výši. Prozatím je alokace programového rámce již vyčerpána. V případě vybytí financí (např.
z důvodu úspor při veřejné zakázce, odstoupení od realizace projektu apod.) by byla případně
vyhlášena ještě jedna výzva lROP v roce 2021,,

V rámci OPZ je zbývající alokace na MAS cca 3 mil. Kč. Sekretariát MAS eviduje zájem potenciálních
žadatelů a má připravené výzvy pro vyhlášení. Dle informací řídícího orgánu MPSV je však nyní
stanoven stopstav vyhlašování výzev MAS. O dalším vývoji se vedou vyjednávání prostřednictvím
Národní sítě MAS.

V rámci OPŽP iiž nebude vyhlášena žádnávýzva, z přidělené alokace jsou profinancovány 4 mil. Kč a
podpořeny dva projekty, které jsou ve fázi realizace.

V rámci PRV je vyhlášena 5. výzva s jednou fichí (fiche 4 - Podpora efektivní hospodaření v lesích).
Vzhledem k prodloužení termínu příjmu žádostí na SZlF bude vyhlášena v průběhu července
6. výzva se dvěma fichemi (fiche 1, - Podpora zemědělských podniků, fiche 5 - Posílení
společenských funkcí lesa). Poslední výzva s fichí 7 - Rozvoj a obnova obcíje plánována na přelom
podzimu/zimy roku 2O2O. Uvedené výzvy jsou v celkovém objemu cca L0,7 mil. Kč.

Usneseníč. 3: Valná hromada bere na vědomí přehled čerpáníSCLLD MAS Mohelnicko, z.s.

17 PRo

Ad4)
Výběrová komise je jedním z povinných orgánů MAS, je sedmičlenná a volená na jeden rok.
Výběrová komise ve stávajícím složenífunguje již třetím rokem, kdy probíhá hodnocením žádostío
dotaci v rámci jednotlivých operačních programů. Komise ve stávajícím složení fungovala velice
dobře, za dobu její působnosti nebyl zaznamenán jediný problém, proto bylo přítomnými členy VH
MAS navrženo zachování stávajícího složení komise. Všichni členové jsou aktivní, zúčastňující se
pravidelně jednání/zasedání, kdy je v drtivé většině nutné, aby se na setkánípřipravovalijiž doma a
projevili zájem ve svém členstvív komisi setrvat.

Usneseníč. 4: Valná hromada schvaluje složeníVýběrové komise následovně:

- obec MoraviČany, statutární zástupce Antonín Pospíšil; obec Palonín, statutární
zástupce Hana Ficnarová; obec Mírov, statutární zástupce Lubomír Pejchal; Spolek
ručních řemesel Mohelnice, zástupce Vlasta Jirásková; Úsovsxo AGRo s.r,o./
zmocněný zástupce Bc. Lenka Horká; Automotoklub Mohelnice v AČR, zástupce
Miroslav Stratil, Mgr. Dagmar Tkáčová.

17 PRo
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Ad 5)
Výroční zpráva představuje souhrn činností MAS za uplynulý rok. Obsahuje krátké představeníMAS,
seznam ČlenŮ, přehled zasedání povinných orgánů a v neposlední řadě také finanční hospodaření
vČetně závazků a přehled dotací, ze kterých MAS v uplynulém roce získala finance. Výroční zpráva
byla předložena Kontrolní komisi. Kontrolní komise neměla žádné připomínky, proto byla výroční
zpráva doporučena Valné hromadě ke schválení. K předložené výroční zprávě za rok 2019 nebyly
žádné připomínky či výtky.

Usneseníč.5: Valná hromada schvaluje Výročnízprávu za rok 2OI9 a současně ukládá sekretariátu
povinnost zveřejnit jíve Sbírce listin. 17 PRO

Ad 6)

Projektová manažerka informovala přítomné o proběhlé kontrole roku 2019 ze strany auditorské
firmy. Během kontroly byly objeveny dílčí napravitelné chyby, které byly za strany MAS opraveny.
Audit skončil s kladným výsledkem. Auditorská zpráva bude odevzdána na ŘO tROP.

Na základě proběhlého auditu účetní MAS vypracovala závěrečný účet za rok 2019, Závěrečný účet
je souhrn všech nákladů a výnosů činnosti MAS v uplynulém roce. Závěrečný účet je nedílnou
souČástí podání daňového přiznání za rok 2OL9 a jeho souhrn je uveden také ve výroční zprávě.
Daňové přiznáníza rok 2019 bylo podáno.

Auditorská firma doporučila Valné hromadě schválit odepsání pohledávek, které jsou po splatnosti
delší než jeden rok. Jedná se o neuhrazené členské příspěvky za roky 2Ot5 - 2OL8, největší
pohledávka se týká minimuzea na Studené Loučce, která vznikla pozdním splacením komerčního
úvěru, který byl sjednán na realizaci projektu vybudováníminimuzeí.

Usneseníč.6: Valná hromada bere na vědomí zprávu o auditu za rok 2019,
17 PRo

Usnesení č. 7: Valná hromada schvaluje odepsání pohledávek po splatnosti delší než ]. rok.
Současně sekretariátu MAS ukládá obeslat dlužníky s výzvou k úhradě příspěvku za
rok 2019. Dále VH sekretariátu ukládá rozeslat neaktivním členům (a současně
dlužníkům) oznámenío vyloučeníz členské základny MAS.

17 PRo
A7)
K bodu různé nebyly žádné připomínky.
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Zapsala: Lenka Vlasová
ověřovatel: vítězslav kočka


