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

ze dne 24. června 2021 

Předseda MAS Mohelnicko, z.s. pověřil vedením Valné hromady manažerku Jitku Macháčkovou, 
zapisovatelkou byla určena Lenka Vlasová a ověřovatelkou Hana Ficnarová. Valná hromada byla 
řádně svolána. Jednání valné hromady začalo v 16:00, kdy bylo přítomno 17 členů (viz zápis 
prezenční listiny) – Valná hromada je tímto usnášeníschopná, poměry zájmových skupin byly 
dodrženy.   
 
Program:  

1) Schválení programu 
2) Výsledky hlasování per rolam v VH 15. 2. 2021 a 10. 5. 2021 
3) Schválení Koncepční části SCLLD MAS Mohelnicko 2021+ 
4) Přehled čerpání SCLLD MAS Mohelnicko 
5) Výroční zpráva za rok 2020, závěrečný účet 
6) Audit MAS 2020 
7) Různé  

 
 

 
Ad 1) 
Manažerka představila zúčastněným program uvedený na pozvánce Valné hromady.  
 
Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s. 

 17 PRO 
 
Ad 2) 
Jednání Valné hromady dne 15. 2. 2021 
VH byla pořádaná v online prostoru, následované korespondenčním hlasováním pomocí e-mailu. 
Během jednání byla přijatá následující usnesení: 

- schválení aktualizované verze Stanov MAS Mohelnicko, z.s. 

- schválení aktualizovaného Jednacího řádu Výběrové komise MAS Mohelnicko, z.s. 

- schválení složení Rady spolku MAS Mohelnicko, z.s. 

- schválení složení Kontrolní komise MAS Mohelnicko, z.s. 

- schválení složení Výběrové komise MAS Mohelnicko, z.s. 
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Jednání Valné hromady dne 10. 5. 2021 
VH proběhla korespondenčním hlasováním pomocí e-mailu a bylo schválené následující usnesení: 

- schválení změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mohelnicko 2014 
- 2020 z důvodu narovnání finančního plánu čerpání v OP IROP 

Usnesení č. 2: Valná hromada bere na vědomí znění usnesení přijatých Valnou hromadou dne 
                          15. 2. 2021 a 10. 5. 2021. 

 17 PRO 
 
Ad 3) 
V rámci přípravy na nové programové období EU 2021-2027 zpracovává MAS novou strategii 
komunitně vedeného místního rozvoje svého území. V první fázi je zpracována tzv. Koncepční část 
strategie dle šablony stanovené řídícím orgánem. Koncepční část byla vypracována sekretariátem 
MAS v období od listopadu 2020 do června 2021. Součástí tvorby strategie byla také komunitní 
projednávání.  
 
Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje Koncepční část SCLLD MAS Mohelnicko 2021+. 

17 PRO 
 

Ad 4) 
V jarních měsících letošního roku byla vyhlášena 7. výzva PRV. Z určené alokace zbylo přibližně 
3,2 mil. Kč, proto bylo rozhodnuto o vyhlášení další výzvy. Z důvodu změny pravidel ze strany 
řídícího orgánu, kdy se již nemusí provádět změna strategie, pokud se mění alokace v jednotlivých 
fichích, sekretariát MAS provedl rozdělení zbývající alokace ze všech fichí - celkový zůstatek 
3 336 995 Kč. Zbylá alokace byla rozdělena mezi Fichi 1 (Podpora zemědělských podniků) a Fichi 7 
(Rozvoj a obnova obcí), kdy v těchto dvou fichích by největší zájem ze strany žadatelů. Rychlé a 
správné čerpání finanční alokace je důležité pro získání dalších finančních prostředků na následující 
dvouleté přechodné období, i z tohoto důvodu byly zvoleny fiche s dostatečnou zásobou projektů. 
 
Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje přerozdělení zbývající alokace v rámci programového rámce 
                          PRV následovně: Fiche 1 – 1 000 000 Kč a Fiche 7 – 2 336 995 Kč. 

17 PRO 
Ad 5) 
Výroční zpráva představuje souhrn činností MAS za uplynulý rok. Obsahuje krátké představení MAS, 
seznam členů, přehled zasedání povinných orgánů a v neposlední řadě také finanční hospodaření 
včetně závazků, 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 2020 nebyly 
žádné připomínky či výtky. 
 
Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2020 a současně ukládá sekretariátu 

povinnost zveřejnit jí ve Sbírce listin.                                                                      17 PRO 
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Ad 6) 
Projektová manažerka informovala přítomné o proběhlé kontrole roku 2020 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 IROP. 

Na základě proběhlého auditu účetní MAS udělala závěrečný účet za rok 2020. Závěrečný účet je 

souhrn všech nákladů a výnosů činnosti MAS v uplynulém roce. V předloženém závěrečném účtu 

nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyly k němu žádné připomínky či výtky. Současně je závěrečný 

účet nedílnou součástí podání daňového přiznání za rok 2020 a jeho souhrn je uveden také ve 

výroční zprávě. Daňové přiznání za rok 2020 bylo podáno. 

Usnesení č. 6: Valná hromada bere na vědomí zprávu o proběhlém auditu za rok 2020. 
                                                                                                                                        17 PRO 
 
Usnesení č. 7: Valná hromada schvaluje závěrečný účet za rok 2020. Současně schvaluje převedení 
 záporného výsledku hospodaření za rok 2020 do nerozdělených ztrát minulých let. 

Dále dává sekretariátu MAS za úkol zveřejnění dokumentů závěrečného účtu ve 
Sbírce listin ve veřejném rejstříku.                                                                          17 PRO 

 
 
 
Ad 7) 
K bodu různé nebyly žádné připomínky. 
 
 
 
Zapsala: Lenka Vlasová 
Ověřovatelka: Hana Ficnarová 
 
 
 
 

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