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ZÁPIS 
z jednání dozorčí rady MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 3. 7. 2020 v Novém Malíně 
 

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

Program jednání: 

1. Zahájení a volba předsedy dozorčí rady 
2. Žádosti o přezkum proti negativnímu hodnocení u žadatelů ve 4. výzvě PRV 
3. Audit MAS 2019 
4. Plnění SCLLD, Metodika výběru projektů 
5. Financování a ekonomické výsledky MAS, Výroční zpráva MAS 
6. Aktuálně realizované projekty 
7. Standardizace MAS, příprava SCLLD MAS 2021+ 
8. Zpráva dozorčí rady 
9. Diskuze a závěr  

 
 
K bodu 1 programu 
Manažerka MAS přivítala dozorčí radu v novém složení a shrnula činnost orgánu. Dala hlasovat 
o předsedovi. Nominována byla Obec Libina, zastoupena paní Zdenou Zahradníkovou. 
Hlasování: 

Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Dozorčí rada schvaluje předsedkyni dozorčí rady MAS – za Obec Libina paní Zdenu 
Zahradníkovou. 
 
K bodu 2: 
V rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti ve 4. výzvě PRV, konkrétně ve fichi 1 se 
sešla dvě odvolání žadatelů – k žádostem s přiděleným pořadovým číslem: 

 2020-197-004-001-094 – Projekt do živočišné výroby – ze dne 09.04.2020, 

 2020-197-004-001-097 – Modernizace farmy-napájení skotu – z dne 09.05.2020.  
 

MAS z důvodu nedodržení termínu pro vypořádání připomínek k žádostem těmto dvěma 
žadatelům ukončila administraci (v souladu s pravidly dotačního programu PRV). Na základě 
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zpětné vazby od žadatelů však MAS sama iniciovala prověření stavů projektů v systému u RO 
SZIF Olomouc a následně CP SZIF Praha, načež bylo zjištěno, že systém, na kterém funguje 
administrační prostředí projektů z důvodu technických potíží uživatelům Portálu farmáře (tzn. 
žadateli i MAS) zobrazuje jiné datum odevzdání upravené verze žádosti žadatelem, než bylo 
skutečné datum odevzdání. MAS obdržela ze SZIF výpis stavů obou žádostí (přílohou tohoto 
zápisu), který tuto skutečnost potvrzuje. Z těchto dat by bylo možné uznat žádosti jako 
vypořádané v termínu – tzn. obě žádosti by měly mít možnost pokračovat v administraci. MAS 
o tom informovala žadatele a ti podali v souladu s pravidly PRV Žádost o přezkum proti 
negativnímu hodnocení MAS, která jsou předmětem dnešního jednání. 

Členové dozorčí rady konstatovali, že obě žádosti o přezkum jsou, na základě dodatečných 
podkladů SZIF, oprávněné. Hlasování: 

Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

Dozorčí rada schvaluje, že Žádost o přezkum proti negativnímu výsledku hodnocení v případě 
projektu "Modernizace farmy-napájení skotu", přidělené pořadové číslo žádosti: 2020-197-004-
001-097, je oprávněná a schvaluje, aby tento projekt byl i nadále administrován na MAS. 
 

Dozorčí rada schvaluje, že Žádost o přezkum proti negativnímu výsledku hodnocení v případě 
projektu "Projekt do živočišné výroby", přidělené pořadové číslo žádosti: 2020-197-004-001-094, 
je oprávněná a schvaluje, aby tento projekt byl i nadále administrován na MAS. 

 
K bodu 3 a 5: 
Manažerka MAS přiblížila aktuální dění a činnosti na MAS.  

V období 05-06/2020 MAS prošla auditem, který v letošním roce realizoval auditor Ing. 
Antonín Fejfar. Předmětem auditu byla účetní závěrka organizace za rok 2019, audit projektu 
Financování MAS Šumperský venkov, z. s. (reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001794) a 
projektu Provoz MAS Šumperský venkov, z. s. (reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451) za 
rok 2019 – povinnost provedení auditu vyplývá z Pravidel dotace MMR. Auditorská zpráva 
bude zveřejněna ve spolkovém rejstříku společně s výroční zprávou MAS 2019. Návrh 
auditorské zprávy a výroční zpráva za rok 2019 byla projednána na jednání valné hromady 
24. 6. 2020.  

Hlasování: 

Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
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Dozorčí rada schvaluje návrh auditorské zprávy a výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS 
za rok 2019. 
 
K bodu 4: 
Manažerky MAS shrnuly dozorčí radě plnění SCLLD 2014-2020 a harmonogramy výzev. Dozorčí 
rada projednala metodiku výběru projektů v operačních programech MAS. 
 

K bodu 6 

Manažerka zrekapitulovala aktuální dění na MAS a projekty, které MAS nyní realizuje. 
 

K bodu 7 

Dozorčí rada projednala přípravu strategie na budoucí programové období. 

Kancelář MAS se aktuálně v souvislosti s přípravou programového období 2021-2027 věnuje zj. 

přípravě Žádosti o standardizaci MAS. Pro standardizaci MAS a tvorbu strategie 2021-2027 

MAS s obcemi řeší schválení území MAS pro nové programové období. MAS bude v příštím 

programovém období pokračovat ve stejném složení 16 obcí – Bludov, Dolní Studénky, 

Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice, Libina, Loučná nad Desnou, Oskava, Nový Malín, Petrov nad 

Desnou, Rapotín, Sobotín, Rejchartice, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice. 

Členové dozorčí rady projednali vhodnost dočasného přenesení působnosti ve schvalování 

změn stanov – v souvislosti s připomínkami ministerstva MMR a jeho orgánů v rámci přípravy 

programového období (standardizace MAS). 

 

K bodu 8 a 9: 

Dozorčí rada byla seznámena s předběžnou informací od předsedkyně programového výboru o 

tom, že na jednání 7. 7. 2020 pravděpodobně orgán bude usnášeníschopný, ale u jedné z fichí 

z důvodu střetu zájmu nebude schopen dodržet poměry zájmových skupin MAS. Po konzultaci 

se SZIF by měl projekty v příslušné fichi v této situaci schválit nadřazený orgán, tj. valná 

hromada MAS. Členové dozorčí rady se na tomto postupu také shodují a souhlasí s ním. 

V souvislosti s touto situací a zkušenostmi z období nouzového stavu souhlasí a doporučuje 

orgánům MAS zakotvit ve vnitřních dokumentech, aby mohly v odůvodněných případech 

jednat „per rollam“, případně prostřednictvím technických prostředků (např. online) – toto 

doporučení pro místní akční skupiny vydalo také MMR (doporučení MMR-ORP k jednání 

povinných orgánů MAS aktualizace k 1. 6. 2020, přílohou tohoto zápisu). 
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Vzhledem k termínu registrace žádostí o dotaci ve 4. výzvě PRV na SZIF do 31. 7. 2020 a 

možnosti řešení dalších odvolání ze strany žadatelů se členové dozorčí rady shodli na tom, že 

v případě potřeby jsou schopni svolat své jednání i rychleji, než určují stanovy, případně (po 

zanesení do stanov) jednat per rollam, pokud by hrozilo, že na fyzickém jednání nebude 

dozorčí rada usnášeníschopná. 

Dozorčí rada rozpracovala zprávu dozorčí rady. Předsedkyně dozorčí rady všem poděkovala za 

účast a popřála pěkný zbytek dne. 

 

Zapsala:  Petra Kucinová 
 

 

 

 

Schválila:  Zdena Zahradníková 
 předsedkyně dozorčí rady 
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