Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
Revoluční 20/1, 589 01 Třešť

Zápis ze zasedání Dozorčí rady
konaného dne 6. 12. 2018 v kanceláři MAS Třešťsko od 15 hodin

Program jednání:
1. Uvítání
2. Kontrola účetních dokladů
3. Seznámení s prací kanceláře MAS
4. Zpráva pro Správní radu
5. Diskuze, ostatní
6. Závěr

1. Uvítání
Ředitel Josef Křepela přivítal přítomné členy (viz Příloha č. 1 – Prezenční listina) na jednání Dozorčí rady
(dále jen DR) a seznámil je s programem jednání. Dále p. Křepela konstatoval, že DR je usnášeníschopná
a dal hlasovat o přijetí programu jednání.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
2. Kontrola účetních dokladů
Členové DR provedli kontrolu účetních dokladů za I., II., III. čtvrtletí roku 2018 a neshledali závady.
Primárně se zaměřili na kontrolu docházky a mzdových výdajů, zároveň na pravidelně se opakující
režijní výdaje společnosti (telefonní vyúčtování, výdaje na vedení účetnictví, nákup kancelářských
potřeb). Zároveň byli informování o změnách u projektu Zlepšení řídících a administrativních
schopností Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. a o podání navazujícího projektu na režijní výdaje
společnosti do roku 2023.
3. Seznámení s prací kanceláře MAS
Činnosti MAS v druhé polovině roku 2018:
1. PRV: Dne 3.12.2018 MAS obdržela informaci ze SZIF o ukončení administrace projektu LC Sokolíčko
z důvodu nedodržení světlosti propustku, dne 30. 8. 2018 byla také ukončena administrace projektu
Ohrady pro koně určené pro rekreační a sportovní činnosti. Ostatní projekty, které byly v rámci 2. výzvy
doporučeny k financování byly podány na SZIF do 31. 8. 2018. V současné době jsou žadatelé vyzváni
k podpisu Dohody.
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2. IROP: Vyhlášení 4. výzvy (Hasičské stanice) k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu (1. 11. 2018 – 3. 12. 2018). V současné době probíhá
administrativní kontrola přijatých projektů.
3. Financování chodu MAS: Do ledna 2019 musí být předloženo vyúčtování poslední 5. etapy projektu
Zlepšení řízení a administrativních schopností Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. a zároveň
vyúčtování krajské dotace.
4. Animace škol na území MAS: MAS pravidelně pomáhá školám na svém území s administrativou
spojenou s neinvestičními projekty škol – Šablony I a II. Jedná se především o pomoc s prací v systému
ISKP – tedy s vykazováním v rámci průběžných zpráv o realizaci či s podáním nové žádosti do Šablon II.
5. Grant MAS: Všechny podpořené projekty z Grantu MAS byly vyúčtovány a proplaceny.
6. Změna SCLLD MAS Třešťsko: změna finančního plánu pro oblast IROP byla ze strany ŘO schválena.
7. Midterm evaluace společnosti: MAS zahájila přípravu na zpracování midterm evaluace, byly
provedeny rozhovory pro případové studie a zpracována část A.
4. Zpráva pro Správní radu
V rámci jednání vytvořila DR zprávu (viz příloha č. 2) pro Správní radu, kterou představí na zasedání
dne 11. 12. 2018.
5. Diskuze, ostatní
Nebyly podány další podněty k diskuzi.
6. Závěr
Předsedkyně DR paní Štěpánka Šteflová poděkovala za účast a rozloučila se s přítomnými členy.

V Třešti dne 6. 12. 2018

Štěpánka Šteflová
předsedkyně DR Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.
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