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

ze dne 22. listopadu 2016 

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

 
Program:  

1) Schválení programu 
2) Čerpání rozpočtu v roce 2016 
3) Členské příspěvky na rok 2017 
4) Úvěrové smlouvy – čerpání 
5) Aktuální informace k probíhajícím projektům 
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.  

konaného dne 22. 11. 2016.       5 PRO 
 
Ad2) 
Rada spolku obdržela společně s pozvánkou na toto jednání i přehled čerpání rozpočtu v letošním 

roce. Čerpání je oproti schválenému rozpočtu výrazně navýšené, což je dáno realizací současně 

dvou projektů. Při sestavování návrhu nebylo možné odhadnout, jak budou náklady ve skutečnosti 

vysoké. V současné době je na běžném účtu cca 750 tis. Je to dáno tím, že MAS obdržela první 

platbu z MŠMT na projekt MAP, díky které se dorovnaly výdaje, které byly potřeba na 

předfinancování daného projektu a část slouží jako záloha na náklady na další 3 měsíce projektu.  

 

Ad3) 
Důležitým tématem jsou členské příspěvky. Je to jediný zdroj příjmů MAS, který při současné výši 
nevystačí na 5% spolufinancování projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje 
za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“. Téma výše příspěvků přítomní 
členové prodiskutovali a odložili jeho další projednávání na jaro 2017, kdy by již měl být znám 
výsledek schvalovacího procesu SCLLD. 
Současně Rada spolku zadala manažerkám, aby znovu vyzvaly dlužníky k úhradě členských 
příspěvků za rok 2015 a 2016 a navrhla bod jednání na zasedání Valné hromady, kde by se mělo 
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projednat, jak postupovat v případě dlužníků, protože opakované urgence o zaplacení nezabírají. 
 

Ad4) 
MAS má v současné době dva úvěrové účty, na projekt MAP (Místní akční plán vzdělávání na území 

ORP Mohelnice) a na projekt „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“. Oba úvěry jsou již otevřené a čerpalo se 

z nich. Vzhledem k aktuální dostatečné finanční rezervě na běžném účtu, není čerpání úvěrů 

využíváno, ale pro případ potřeby zůstanou i nadále otevřené.  

 

Ad5) 
Na poslední schůzi Realizačního týmu v rámci projektu MAP byly po vzájemné dohodě vyjednány 
personální změny v jeho složení, které vejdou v platnost v lednu 2017. Projektový tým opustí hlavní 
manažer Martin Kučera, finanční manažer Zdeněk Hilbert a odborný garant Hana Marešová. Jejich 
pracovní pozice převezmou Aleš Calábek, Dušan Röder, Ondřej Gardlo a na pozici odborného 
garanta Irena Smolová. 
  
Dne 7. 11. obdržela MAS dílčí, prozatím neoficiální, hodnocení strategie od ŘO IROP, který navrhuje 
v jednom kritériu hodnocení „NE“. Což by znamenalo vyloučení strategie z dalšího hodnocení a 
nutnost jejího opětovného podání. V současné době očekáváme přijetí oficiálního hodnocení, které 
bude zahrnovat nejen IROP, ale také OPZ a PRV.  I přesto MAS dále plní plán, který jsme si nastavili. 
21. 11. a 22. 11. proběhly v zasedací místnosti MěÚ Mohelnice informační semináře 
k připravovaným výzvám. Potenciálním žadatelům byly představeny možnosti získání finančních 
prostředků v rámci výzev MAS. Jednání probíhala ve velmi pozitivním duchu a obě strany, MAS i 
potenciální žadatelé, odcházeli z jednání spokojeni. MAS konzultovala s potenciálními žadateli jejich 
projektové náměty, které by se na území mohly pomocí podpory z MAS realizovat. Současně byly 
domluveny další individuální schůzky ke spolupráci.  
 
Ad6) 
Připravovaná Valná hromada proběhne ve čtvrtek 8. 12. 2016 ve společenské místnosti KD v Polici. 
Hlavním bodem jednání bude zejména volba členů Výběrové komise, jejichž členství je na rok a 
vypršelo letos v říjnu, návrh rozpočtu na rok 2017 a další. 
 
 
 
Zapsala: Lenka Vlasová   
 
                 Jiří Kvíčala, DiS. 
         předseda MAS Mohelnicko, z.s. 
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