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ZÁPIS 
z jednání dozorčí rady MAS Šumperský venkov,  

konané dne 25. 8. 2021 v Novém Malíně 
 
 

Jednání dozorčí rady bylo zahájeno v 14:00. 
 
Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Audit MAS 2020, výroční zpráva MAS 2020, financování a ekonomické výsledky MAS 

3. Kontroly MAS v roce 2020 

4. Plnění SCLLD 2014-2020, harmonogram výzev, metodika výběru projektů 

5. Aktuálně realizované projekty 

6. Příprava SCLLD MAS 2021+ 

7. Zápis, Zpráva dozorčí rady 

8. Diskuze a závěr  

 
K bodu 1 programu 
Předsedkyně dozorčí rady MAS přivítala členy dozorčí rady a konstatovala, že je 
usnášeníschopná. 

Manažerka MAS Iva Václavová seznámila dozorčí radu s faktem, že těsně před jejím jednáním 
bylo na MAS doručeno odvolání žadatele v 5. výzvě PRV. Předsedkyně dozorčí rady proto 
navrhuje řešení odvolání zařadit na program dnešního jednání: 

1. Zahájení 

2. Žádost o přezkum proti negativnímu hodnocení u žadatele ve 5. výzvě PRV 

3. Audit MAS 2020, výroční zpráva MAS 2020, financování a ekonomické výsledky MAS 

4. Kontroly MAS v roce 2020 

5. Plnění SCLLD 2014-2020, harmonogram výzev, metodika výběru projektů 

6. Aktuálně realizované projekty 

7. Příprava SCLLD MAS 2021+ 

8. Zápis, Zpráva dozorčí rady 

9. Diskuze a závěr  
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Hlasování o změně programu: 

Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Dozorčí rada schvaluje změnu programu. 
 
K bodu 2 programu: 
Krátce před zahájením dnešního jednání byla kanceláři MAS doručena „Žádost o odvolání“ u 
projektu podaného v 5. výzvě PRV, Fichi 1: 

 2021-197-005-001-132 – Pořízení zemědělské techniky – ze dne 25. 8. 2021 

Předsedkyně dozorčí rady předala slovo manažerce MAS Ivě Václavové, která dozorčí radu 
blíže seznámila s projektem, s věcným hodnocením celé Fiche (rozhodnutím výběrové komise i 
programového výboru) a s průběhem administrace projektu. 

Projekt splnil podmínky věcného hodnocení (minimální bodovou hranici) a byl výběrovou 
komisí dne 16. 8. 2021 doporučen programovému výboru ke schválení jako druhý v pořadí. 
Programový výbor dne 19. 8. 2021 schválil k podpoře projekty (resp. první projekt doporučený 
výběrovou komisí), který vyčerpal celou alokaci Fiche 1 a vzhledem k tomu již nebylo možné 
schválit další projekty v pořadí k podpoře z důvodu nedostatku finanční alokace. Proto byl 
žadatel informován o tom, že jeho žádost nebyla vybrána k podpoře. 

Dne 25. 8. 2021 doručil žadatel na MAS „Žádost o odvolání“, v němž žádá o zohlednění 
potřebnosti jeho žádosti o dotaci, jejímž cílem je udržování krajiny. 

Dozorčí rada projednala Ukončení administrace a Žádost o přezkum proti negativnímu 

výsledku hodnocení žadatele 5. výzvy PRV a souhlasí s ukončením administrace projektu. 

Hlasování: 
Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Dozorčí rada na základě projednání Žádosti o přezkum proti negativnímu výsledku hodnocení 
žadatele souhlasí s ukončením administrace projektu „Pořízení zemědělské techniky“, pořadové 
číslo: 2021-197-005-001-132. 

 
K bodu 3 programu: 
Dne 23. 8. 2021 proběhl audit MAS, který i v letošním roce realizoval auditor Ing. Antonín 
Fejfar. Předmětem auditu byla účetní závěrka organizace za rok 2020 a audit projektu Provoz 
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MAS Šumperský venkov, z. s. (reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451) za rok 2020 – 
povinnost provedení auditu vyplývá z Pravidel dotace MMR. Auditorská zpráva bude 
zveřejněna ve spolkovém rejstříku společně s výroční zprávou MAS 2020. Ta byla projednána a 
schválena valnou hromadou na jejím jednání dne 3. 8. 2021. Auditorskou zprávu vč. účetní 
závěrky měla dozorčí rada k seznámení předem elektronicky, i fyzicky na jednání. 

Hlasování o schválení auditorské zprávy: 

Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Dozorčí rada schvaluje Zprávu nezávislého auditora za rok 2020 vč. účetní závěrky ze dne 
23. 8. 2021. 
 
K bodu 4 programu: 
Dozorčí rada byla informována o všech kontrolách, které na MAS proběhly v roce 2020: 

 4. 2. 2020 – ČSSZ – kontrola plnění povinností nemocenského a důchodového pojištění  
a odvodů na sociální zabezpečení 

 13. 3. 2020 – Krajská hygienická stanice Ol. kraje – kontrola plnění povinností stanovených 
zákoníkem práce 

 24. – 25. 9. 2020 – Veřejnosprávní kontrola z Centra pro regionální rozvoj – kontrola 
projektu financovaného z IROP (projekt Financování MAS Šumperský venkov) 

 3. 11. 2020 – VZP – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného 

 
K bodu 5 programu: 
Manažerka MAS přiblížila aktuální dění a činnosti na MAS. Dále shrnula dozorčí radě plnění 
SCLLD 2014-2020 a harmonogram výzev, k čemuž dozorčí rada nemá výhrady. Dozorčí rada 
projednala také metodiky způsobu výběru projektů na MAS a blíže byla informována o vývoji 
schvalování projektů 5. výzvy PRV, v níž je poprvé dle nových pravidel PRV a aktuálně platných 
Interních postupů MAS pro PRV možné podpořit hraniční projekt výzvy se sníženou než 
požadovanou dotací. Dozorčí rada potvrdila postup MAS a programového výboru při schválení 
projektů v 5. výzvě PRV.  
 
K bodu 6 programu: 
Manažerka zrekapitulovala aktuální dění na MAS a projekty, které MAS nyní realizuje. 
 

K bodu 7 programu: 

Dozorčí rada projednala přípravu strategie na budoucí programové období. Byla seznámena 

s aktuálním stavem příprav a schválených částí. MAS je do dnešního standardizována a má 

schválenu Koncepční část SCLLD 2021+ (jako 1. MAS a zcela bez připomínek). Nyní manažeři 

MAS pracují na Akčních plánech. 
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K bodu 8 a 9 programu: 

Dozorčí rada zpracovala zprávu dozorčí rady a zápis z jednání. Předsedkyně dozorčí rady 

pověřila manažerku MAS Ivu Václavovou svoláním mimořádného jednání valné hromady per 

rollam ke schválení Zprávy dozorčí rady a Auditorské zprávy za rok 2020. Podkladem bude 

kromě Zprávy dozorčí rady také Zápis z tohoto jednání. Předsedkyně dozorčí rady všem 

poděkovala za účast a popřála pěkný zbytek dne. 
 
 

Zapsala:  Iva Václavová 

Schválila:  Mgr. Zdena Zahradníková 
 předsedkyně dozorčí rady 
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