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

ze dne 23. června 2016 

Jednání Rady spolku byli přítomni 4 členi (viz zápis prezenční listiny) – Rada spolku je 
usnášeníschopná.  

Program: 
1) Schválení programu 
2) Kontrola usnesení 
3) Závěrečný účet za rok 2015 
4) Přistoupení nových členů 
5) Úvěr na předfinancování projektů MAS 
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 23. 6. 2016.       4 PRO 
 
Ad2) 
Z předchozích zasedání nevyplývaly žádné povinnosti pro MAS.  

 
Ad3) 
Závěrečný účet za rok 2015 sestavila účetní MAS. Je to souhrn všech nákladů a výnosů činnosti MAS 
v roce 2015. Závěrečný účet je nedílnou součástí podání daňového přiznání za rok 2015. Účetnictví 
za uplynulý rok bylo vedeno řádně. Kontrolní komise v loňském roce provedla na svém řádném 
zasedání kontrolu hospodaření společně s účetnictvím. V předloženém závěrečném účtu nebyly 
zjištěny žádné nedostatky. 
 
Usnesení č. 2: Rada spolku předkládá Valné hromadě ke schválení Závěrečný účet za rok 2015.  
            4 PRO 
Ad4) 
MAS obdržela přihlášku ke členství od obce Palonín. Jedná se o poslední obec z celého území 
působnosti MAS, která ještě není členem.  
 
Usnesení č. 3: Rada spolku schvaluje přistoupení obce Palonín, zastoupené starostkou obce Hanou  

Ficnarovou, mezi členy MAS Mohelnicko, kdy obec spadá pod zájmovou skupinu č. 1.
           4 PRO 
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Ad5) 
Manažerka seznámila členy Rady spolku s měsíčními náklady od června 2016 realizovaného 
projektu MAP vzdělávání a předpokládanými náklady projektu Posílení kapacit komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. 
Z druhého jmenovaného projektu budou hrazeny mzdové náklady manažerů MAS, režijní náklady 
apod. spojené s realizací SCLLD. Žádost o dotaci na druhý uvedený projekt bude zpracována a 
předložena do září 2016. 
Na základě informací o délce trvání projektů, výši celkových nákladů a způsobu jejich proplácení, 
souhlasili členové Rady s potřebou přijetí úvěru na předfinancování projektů. Bude zažádáno o dva 
úvěry na každý projekt zvlášť, z důvodu administrativního výkaznictví a přehlednosti účetnictví a 
následného dokladování. 
Pro projekt MAP vzdělávání je nutné zažádat o komerční úvěr v celkové výši 900 tis. Kč., se 
splatností do 31. 12. 2018. Úvěr bude veden u České spořitelny, kde má MAS běžný bankovní účet.  
Pro projekt Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a 
administrativních schopností MAS bylo rozhodnuto zažádat o úvěr v celkové výši 1,1 mil. Kč, se 
splatností do 31. 12. 2017. I tento úvěr bude veden u České spořitelny. 
 
Usnesení č. 4: Rada spolku schvaluje přijetí úvěru ve výši 900 tis. Kč u České spořitelny na 
financování projektu „Místní akční plán vzdělávání na území ORP Mohelnice“ se splatností do 31. 
12. 2018 se zajištěním blankosměnkou a zástavou pohledávek z běžného účtu č. 1818247389/0800. 
Současně Rada spolku pověřuje předsedu, jako statutárního zástupce MAS, podpisem smluvní 
dokumentace.           4 PRO 
 
Usnesení č. 5: Rada spolku schvaluje přijetí úvěru ve výši 1,1 mil. Kč u České spořitelny na 
financování projektu Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení 
řídících a administrativních schopností MAS se splatností do 31. 12. 2017 se zajištěním 
blankosměnkou a zástavou pohledávek z běžného účtu č. 1818247389/0800. Současně Rada spolku 
pověřuje předsedu, jako statutárního zástupce MAS, podpisem smluvní dokumentace.  
            4 PRO 
 
Ad6) 
K bodu různé nebyly žádné připomínky. 
 
 
 
Zapsala: Lenka Vlasová   
 
 
                 Ing. Lukáš Pospíšil 
       místopředseda MAS Mohelnicko, z.s. 
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