Plánická 174, 339 01 Klatovy
Č. účtu: 27-7282760287/0100

IČO: 71214313

tel. 376 387 717
DIČ: CZ71214313

Zápis z jednání Dozorčí rady MAS Pošumaví, z.s., 03. června 2020
Přítomni:
dle prezenční listiny
Jednání dozorčí rady bylo zahájeno v 10:00 hodin na úřadu města Sušice
s následujícím programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola zápisu
Výsledky hospodaření MAS za rok 2019, čerpání rozpočtu 2020
Úkoly DR MAS v aktuálním rozpočtovém období – interní předpisy a postupy
Zpráva na jednání VH 25.06.2020
Různé
Závěr

ad 1)
Jednání zahájila M. Vacková přivítáním členů dozorčí rady na jednání.

ad 2)
DR konstatuje, že rozpočet na rok 2020 byl 13. 12. 2019 VH MAS předložen
strukturovaný dle jednotlivých středisek a se smluvně zajištěnými částkami.

ad 3)
Hospodaření za rok 2019 skončilo přebytkem 321.577,72 Kč. DR se seznámila se
zprávami auditora za rok 2019 .

ad 4)
Úkoly DR vyplývají ze stanov a dále z interních směrnic PRV a IROP. V roce 2019
v souladu s interními směrnicemi PRV a IROP provedla DR přezkum dvou projektů:
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„Podpora zaměstnanosti lidí s duševním onemocněním na Sušicku“
žadatel FOKUS - Písek, z.ú.
a
„Klatovy – Hůrka, úprava rekreačního lesa – přístupová cesta“.
žadatel město Klatovy.
Výsledky přezkoumání byly v obou případech zpracovány v řádných termínech.

ad 5)
DR pověřuje ing. Vackovou přednesením zprávy o své činnosti za rok 2019 na VH
25.06.2020.
ad 6)
DR se seznámila s aktuálním čerpáním rozpočtu za 1. čtvrtletí 2020 – schodek
104.494 Kč.
DR projednala návrh změn Stanov v souladu s požadavky Metodického stanoviska
ministryně pro místní rozvoj č. 12 z května 2020.
DR se seznámila s návrhem výroční zprávy a konstatuje pozitivní změnu v jejím
rozsahu.
S odkazem na zprávu auditora za rok 2019 vyzývá DR VR MAS k důraznému
postupu ve věci soudního sporu s MZe ČR.
Jednání bylo ukončeno v 11:15 hodin.

Zapsala: M. Vacková, Sušice 03.06.2020
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