Místní akční skupina POŠUMAVÍ, z.s.
Plánická 174, 339 01 Klatovy

Zápis z jednání Dozorčí rady MAS Pošumaví, z.s., 28. listopadu 2016
___________________________________________________________________
Přítomni: Václav Chroust, Petr Mottl, Miroslava Vacková, Tomáš Zelený
Jednání dozorčí rady bylo zahájeno v 16:15 hodin s následujícím programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Kontrola zápisu
Čerpání rozpočtu 2016
Smlouvy a vnitřní směrnice MAS Pošumaví, z.s.
Různé
Závěr

ad 1)
Jednání zahájila M. Vacková přivítáním členů dozorčí rady na jednání.
ad 2)
DR provedla kontrolu uzavřených pracovních smluv zaměstnanců, smluv a podmínek
poskytovaných dotací (Regionální potravina, Plzeňský kraj). Proces revize resp.
aktualizace smluv, deklarací, memorand a prohlášení o partnerství není dosud
ukončen.
DR nebyla dosud předložena celková rekapitulace finančních výsledků za celé
období realizace projektů z osy IV. LEADER SPL „Zlepšení kvality života
v Pošumaví“ dle jednotlivých výzev, fishí a jednotlivých žadatelů, s uvedením limitů a
jejich plnění dle obecných pravidel osy IV. Leader.
ad 3)
V červenci byly alokovány prostředky na projekt MAP dle jednotlivých ORP, došlo ke
změně rozpočtu, která bude teprve schválena VH v prosinci, prostředky CLLD lze
očekávat do konce letošního roku.
V souvislosti s přehledy čerpání rozpočtu připomíná DR usnesení Valné hromady
MAS Pošumaví z 15.12.2015. U veškerých dokumentů předkládaných VR, DR a VH
doporučuje dozorčí rada označit je datem vzniku resp. projednání.
ad 4)
Dosud není ukončena aktualizace smluv, deklarací, memorand a prohlášení o
partnerství.
ad 5)
Předseda MAS Pošumaví informoval členy dozorčí rady o aktuálních informacích:
- byla zahájena realizace projektu MAP pro OPR Klatovy, Sušice, Horažďovice;
- bylo ukončeno věcné hodnocení CLLD;
- je připraveno vyhlášení prvních výzev na podporu strategií komunitně vedeného
místního rozvoje.
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ad 6)
DR doporučuje urychleně dokončit proces revize resp. aktualizace smluv, deklarací,
memorand a prohlášení o partnerství.
Trvá úkol předložení celkové rekapitulace realizace projektů z osy IV. LEADER SPL
viz ad 2).
S ohledem na celkovou výši prostředků určených k čerpání po dobu 24 měsíců na
projekty MAP jednotlivých ORP, doporučuje DR VR pověřit některého
z místopředsedů resp. členů VR intenzivní kontrolou realizace tohoto projektu.
Zejména na aktuální změnu rozpočtu MAS pro rok 2016 doporučuje DR VR využívat
více ustanovení článku X, část A, bod 13 – usnášení postupem per rollam.
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin.

Zapsala: M. Vacková, Klatovy 29.11.2016
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