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Zápis/usnesení z jednání Rady spolku MAS Mohelnicko, z.s.  

ze dne 17. října 2015 

Jednání Rady spolku bylo přítomno 5 členů (viz zápis prezenční listiny) – Rada spolku je 
usnášeníschopná.  

Program: 
1) Schválení programu 
2) Kontrola usnesení 
3) Výroční zpráva za rok 2015 
4) Finanční a personální situace, sídlo a kancelář MAS 
5) Projekt Místní akční plán vzdělávání 
6) Různé 

 
Ad1) 
Manažerka představila zúčastněným program uvedený na pozvánce rady. Všichni přítomní 
členové s programem souhlasili. 
 
Usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje předložený program zasedání Rady MAS Mohelnicko, 

z.s. konané dne 17. 5. 2016      5 PRO 
 
Ad2) 
Z předchozích zasedání nevyplývaly žádné povinnosti pro MAS. Žádost o návratnou finanční 

výpomoc od Olomouckého kraje byla řádně podána. Žádosti bylo ze strany Olomouckého 

kraje vyhověno. Smlouva o výpůjčce byla předsedou MAS podepsána, požadované peníze 

jsme již obdrželi na účet. 

 
Ad3) 
Výroční zpráva představuje souhrn činností, za uplynulý rok. Obsahuje krátké představení 
MAS, seznam členů, přehled zasedání povinných orgánů, v neposlední řadě také finanční 
hospodaření s přehledem dotací, ze kterých MAS v roce 2015 získala peníze. V předložené 
výroční zprávě chyběly údaje u některých projektů v přehledu dotací, přesněji celkové 
náklady na projekt, výše získané dotace, podíl MAS, atd. Tyto údaje zpracovává účetní MAS, 
kdy do zasedání Rady spolku nestihla vše dodat. 
Žádný z členů neměl vůči předložené výroční zprávě žádnou námitku a po doplnění 
chybějících částí ji Rada spolku doporučuje Valné hromadě ke schválení. 
 
Usnesení č. 2: Rada spolku schvaluje předloženou Výroční zprávu za rok 2015, po jejím  

doplnění jí doporučuje Valné hromadě ke schválení.  5 PRO 
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Ad4) 
V současné době má MAS na účtu přibližně 500 tis. Kč. Vzhledem k rozbíhajícím projektům 
realizace SCLLD a MAP je nutné vzít si komerční úvěr na jejich předfinancování. Úvěr je nutné 
vyřídit během letních měsíců, protože bude nutný již v září. 
Vzhledem k nedostatečnému personálního obsazení MAS v únoru vyhlásila výběrové řízení 
na pozici „manažer místní akční skupiny“. Z výběrového řízení, které se uskutečnilo 
v polovině dubna, byla na tuto pozici vybrána Adéla Klásová. Bude zaměstnána na celý 
úvazek, její hlavní pracovní náplně bude spočívat v realizaci SCLLD. Další pracovní pozice 
vyplývající pro realizaci SCLLD je animátor škol. Jedná se o odborného konzultanta, který 
pomáhá školám a školkám k získání dotací, přes tzv. šablony. Tuto pozici již nyní vykonává 
Jana Rozsypalová. V rámci projektu bude zaměstnána na úvazek 0,3. 
Vzhledem k rozšíření pracovního týmu na 5 pracovníků je současná kancelář nevyhovující, 
proto MAS hledala vhodné prostory pro novou kancelář. Možnost se naskytla v obci 
Moravičany, kdy v obecní budově jsou k dispozici 3 místnosti. S vedením obce Moravičany 
bylo započato jednání a nebytové prostory má MAS v případě přetrvávajícího zájmu 
přislíbeny. Pokud Rady spolku změnu kanceláře odsouhlasí, manažerky MAS zajistí vše 
potřebné k přemístění kanceláře včetně ukončení nájmu současné kanceláře dohodou. 
 
Usnesení č. 4: Rada spolku schvaluje představené obsazení pracovní pozic v MAS. 
           5 PRO 
Usnesení č. 5: Rada spolku schvaluje změnu kanceláře MAS. 
           5 PRO 
 
Ad5) 
Žádost na realizaci Místního akčního plánu vzdělávání byla schválena v říjnu 2015. Na základě 
upřesnění nedostatků v žádosti byla v únoru 2016 podána nová žádost. V současné době 
žádost prošla formální i věcnou kontrolu. Dle neoficiálních informacích byla žádost 
hodnocena kladně a bude doporučena k realizaci, nicméně stále nemáme žádné oficiální 
potvrzení.  
Realizace projektu začne v červnu 2016 a potrvá do května 2018. Jedná se o projekt, na který 
je poskytnuta 100 % dotace, nicméně je nutné jeho předfinancování minimálně do konce 
roku 2016, proto bude nezbytné vzít si komerční úvěr. 
17. května 2016 proběhla první schůzka realizačního týmu, na které byly ujasněny 
kompetence a dohodnuty podmínky spolupráce. Současně byly naplánovány první úkoly, 
které jsou nutné k úspěšného rozběhnutí projektu. 
Z důvodu realizace je nutné zaměstnat nové pracovníky, kteří se budou podílet na projektu. 
Vzhledem k pracovnímu vytížení Jitky Macháčkové, bude za MAS na projektu pracovat 
Kateřina Fialová. 
 
Usnesení č. 6: Rada spolku bere na vědomí aktuální situaci při realizaci Místního akčního  

plánu vzdělávání, který se začne realizovat v červnu 2016. 
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Usnesení č. 7: Rada spolku schvaluje přijetí nových pracovníků, kteří budou pracovat na 
realizaci Místního akčního plánu vzdělávání.   5 PRO 

 
Ad6) 
Na základě doporučení Kontrolní komise byl poslán dopis manželům Pekařovým na 
odsouhlasení pohledávky vůči MAS a uhrazení dlužné částky. MAS obdržela vyjádření od 
Aleše Pekaře o neuznání jejich dluhu. V současné době máme nové indicie, které by mohly 
napovědět, jakým směrem se má MAS dále ubírat, aby získala zpět dlužnou částku. 
Momentálně čekáme na jejich potvrzení. 
 
 
 
Zapsala: Lenka Vlasová   
 
 
                 Ing. Lukáš Pospíšil 
       místopředseda MAS Mohelnicko, z.s. 
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