MAS Šumperský venkov, z. s.
Nový Malín 240, 78803 Nový Malín
IČ: 27025675

ZÁPIS
z jednání dozorčí rady MAS Šumperský venkov,
konaného dne 3. 12. 2018 v Novém Malíně
Jednání dozorčí rady bylo zahájeno v 15:00.
Přítomni: Zdeňka Zahradníková, Michal Strnad, Helena Večeřová, Milena Sobotková
viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS 2017
3. Projednání auditorské zprávy a kontrol uskutečněných v roce 2018
4. Financování VPP a ekonomické výsledky MAS
5. Metodika výběru projektů
6. Zhodnocení SCLLD
7. Zpráva dozorčí rady
8. Diskuze
9. Závěr
K bodu 1 programu
Předsedkyně dozorčí rady dala hlasovat o schválení programu dnešního jednání.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Dozorčí rada schvaluje program schůze dozorčí rady MAS.
K bodu 2:
Manažerka MAS přiblížila aktuální dění na MAS. Dozorčí rada projednala výroční zprávu o
činnosti a hospodaření MAS 2017, která prošla auditem v srpnu 2018.
K bodu 3:
Dozorčí rada byla seznámena s průběhem a výsledky kontrol, které proběhly v roce 2018.
Konkrétně se jednalo o audit projektu Financování MAS Šumperský venkov, z. s., reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001794 a audit účetní závěrky 2017, které proběhly 2. 8. 2018.
Dále kontrola projektu VPP 2017/2018 uskutečněná elektronicky 31. 8. – 14. 9. 2018 a
následně kontrola projektu VPP 2016/2017 konaná fyzicky 23. 10. 2018.
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K bodu 4:
Dozorčí rada byla seznámena s průběžnými výsledky vedlejší činnosti MAS (aktivity pracovníků
VPP, účtovaných na středisku „VPP“) za rok 2018. Dle předběžných odhadů by mělo účetní
středisko „VPP“ v tomto roce dosáhnout zisku.
K bodu 5:
Dozorčí rada projednala metodiku výběru projektů a byla seznámena průběhem letošních
výzev a návrhem preferenčních kritérií v jednotlivých operačních programech pro připravované výzvy v roce 2019.
Dozorčí rada byla také seznámena s výsledkem odvolání žadatele, které bylo předmětem jejího
minulého zasedání.
K bodu 6:
Dozorčí rada byla seznámena s plněním SCLLD i se stavem čerpání alokací, plánovanými
změnami SCLLD a předběžným harmonogramem plánovaných výzev.
K bodu 7:
Předsedkyně Dozorčí rady sepsala Zprávu Dozorčí rady o její činnosti v roce 2018. Tu předloží
ke schválení na jednání Valné hromady MAS Šumperský venkov, z. s.
K bodu 8 a 9:
Předsedkyně Dozorčí rady všem poděkovala za účast a popřála pěkný zbytek dne.
Jednání bylo ukončeno v 17:00.
Zapsala: Adéla Nováková
Schválila:

předsedkyně Dozorčí rady
Helena Večeřová

