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ZÁPIS 
z jednání dozorčí rady MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 28. 6. 2019 v Novém Malíně 
 

Jednání dozorčí rady bylo zahájeno v 13:00. 
 
Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS 2018 
3. Zpráva auditora za rok 2018 
4. Evaluace SCLLD MAS Šumperský venkov, z. s. 
5. Diskuze 
6. Závěr  

 
 
K bodu 1 programu 
Předsedkyně dozorčí rady dala hlasovat o schválení programu dnešního jednání. 
Hlasování: 

Pro: 5 
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 2018, která prošla auditem v dubnu 2019. Podklad měli členové 
k nastudování předem elektronicky i v listinné podobě na jednání. 
 
 
K bodu 3: 
Dozorčí rada byla seznámena s průběhem a výsledky auditu projektu Financování MAS 
Šumperský venkov, z. s., reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001794 a auditu účetní závěrky 
2018, které proběhly 10. 4. 2019. Podklad měli členové k nastudování předem elektronicky i 
v listinné podobě na jednání. 
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K bodu 4: 
Dozorčí rada projednala Evaluační zprávu vypracovanou v rámci mid-term evaluace realizace 
strategie CLLD MAS Šumperský venkov, z. s.  Finální podobu Evaluační zprávy měli členové 
k nastudování předem elektronicky i v listinné podobě na jednání. Ke znění Evaluační zprávy 
neměl nikdo námitky ani připomínky. Proběhlo hlasování o schválení Evaluační zprávy: 
Hlasování: 

Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Dozorčí rada MAS Šumperský venkov schvaluje Evaluační zprávu pro mid-term evaluaci SCLLD na 
úrovni MAS. 
 
 
K bodu 5 a 6: 

Předsedkyně dozorčí rady všem poděkovala za účast a popřála pěkný zbytek dne. 

Jednání bylo ukončeno v 15:00. 

 

Zapsala: Adéla Nováková 
 

 

 

Schválila: Helena Večeřová 
  předsedkyně Dozorčí rady 
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