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

ze dne 8. prosince 2016 

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

Program:  
1) Schválení programu 
2) Návrh rozpočtu na rok 2017 
3) Aktuální informace k probíhajícím projektům 
4) 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 8. 12. 2016.       5 PRO 
 
Ad2) 
Manažerky MAS sestavily návrh rozpočtu na rok 2017. V předloženém návrhu jsou zohledněny a 

přehledně rozděleny všechny plánované výdaje v rámci realizovaných projektů MAP a „Posílení 

kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních 

schopností MAS“, zvlášť jsou vedeny položky, které nelze uhradit z žádného projektu.  

 

Usnesení č. 2: Rada spolku souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu MAS Mohelnicko, z.s. na rok 

             2017 a doporučuje ho Valné hromadě ke schválení.    5 PRO 
 
Ad3) 
Na poslední Radě spolku manažerky MAS předaly zatím neoficiální informaci o 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.  
25. 11. MAS obdržela od ŘO IROP písemné vyjádření, že bylo rozhodnuto o změně Metodického 
pokynu ŘO IROP č. 8 a dojde ke změně dílčího výsledku hodnocení strategie z „NE“ na „ANO 
S VÝHRADOU“, tzn., že strategie není vyloučena z procesu hodnocení a nemusí se podávat znovu. 
V pondělí 5. 12. byly MAS doručeny oficiální výsledky 2. kola hodnocení strategie všech operačních 
programů (IROP, PRV a OPZ).  Nyní se intenzitně pracuje za zapracování připomínek, nejzazší datum 
odevzdání opravené strategie připadá na úterý 3. 1. 2017. 
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V rámci projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících 
a administrativních schopností MAS“ (projekt 4.2) byly odeslány potřebné podklady k proplacení 
proinvestovaných nákladů (pořízení PC, mobilních telefonů, mzdové náklady) od července do října 
2016. Všechny předložené doklady byly v pořádku, proto byl 5. 12. ze strany Řídícího orgánu IROP 
vystaven pokyn k proplacení. 
  
 
Ad4) 
K bodu Různé nebyly žádné připomínky. 
 
 
 
Zapsala: Lenka Vlasová   
 
 
 
                 Jiří Kvíčala, DiS. 
         předseda MAS Mohelnicko, z.s. 
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