Zápis z jednání Rady
23. května, 2016 14:30 – 16:30 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Petr Matyáš –
Město Rokytnice nad/ Jizerou, Zdeňka Flousková – SDH Žďár u Staré Paky, Ing.
Martin Šnorbert – Město Jilemnice
Věra Nosková – manažerka MAS,
Petra Vanclová
Ing. Jiří Paulů

Program:
1.
2.
3.
4.

Chod kanceláře
Podaná žádost na realizaci SCLLD
Příprava žádosti na administraci SCLLD
Informace k projektu MAP Jilemnicko

1. Chod kanceláře
Členský příspěvek NS MAS pro rok 2016 je stanoven ve stejné výši 10 000,-Kč, jako
v minulých letech. Rada pověřuje kancelář o úhradu členského příspěvku.
Pro zpracování účetnictví spolku bude pořízen účetní program Pohoda. Formou služby
budou zpracovávány pouze mzdy. Účetní firma Zama předkládá ke schválení Radě spolku
dodatek ke smlouvě.
Manažerka navrhuje zpracování účetního auditu organizace za rok 2015. Rada MAS žádá
zjistit nutnost zpracování účetního auditu na CCR (kontrolní úřad MMr) z důvodu
velkého finančního zatížení v období nekrytém žádnými dotačními prostředky.
V dalším plánovacím období bude MAS nucena sepisovat s členy volených orgánu
Smlouvu o výkonu funkce člena. Pan Paulů jako člen dozorčí rady je pověřen kontrolou
smluv v souladu se zákonem.
Rada MAS schvaluje pozastavení Živnostenského listu spolku, pro značné omezení
finančního vykazování chodu kanceláře ze strany ŘO (MMr).
Rada MAS:
pověřuje kancelář MAS k úhradě členského příspěvku NS MAS pro rok 2016,
schvaluje nákup účetního programu a dodatek ke smlouvě s f. Zama,
pověřuje manažerku o prověření zpracování účetního auditu za rok 2015,
pověřuje pana Paulů kontrolou smluv o výkonu funkce člena spolku,
schvaluje pozastavení živnostenského oprávnění.
2. Podaná žádost na realizaci SCLLD
Žádost o realizaci SCLLD je podána od března 2016. MAS čeká na první věcné
hodnocení. Následně bude probíhat kontrola jednotlivých programových rámců na ŘO.
Předpoklad vyhlášení první výzvy MAS v září 2016 je stále reálný.
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Rada MAS bere na vědomí informaci o podané žádosti na realizaci SCLLD.

3. Příprava žádosti na administraci SCLLD
Manažerka připravuje žádost na financování chodu kanceláře MAS (administrace
SCLLD) v rámci IROP sp.c. 4.2. . NS MAS po dohodě s ŘO zpracovala přehled
celkových alokací pro jednotlivé MAS do roku 2023. Z důvodu nerealizace
programového rámce Životní prostředí, je částka ponížena. Do rozpočtu žádosti jsou
zahrnuty provozní a osobní výdaje. V osobních výdajích zahrnuta pozice vedoucího
pracovníka a dvě pozice projektových manažerů. Na neobsazené místo projektového
manažera bude vyhlášeno výběrové řízení.
Rada MAS bere na vědomí přípravu žádosti v rámci IROP sp.c. 4.2. a schvaluje druhou
pozici projektového manažera.
4. Informace projektu MAP Jilemnicko
Věcné hodnocení podané žádosti MAP Jilemnicko na MŠMT bylo schváleno. MAS
podala odvolání na následné hodnocení výběrové komise. Odvolání bylo zamítnuto. Je
nutné snížit rozpočet projektu dle pokynů výběrové komise.
Partner Jilemnicko – svazek obcí bude informován o této skutečnosti. Po vzájemné
dohodě budou provedeny úpravy v projektu.
V. Nosková informovala Radu MAS o postupu prací na Místním akčním plánu, který řídí
hlavní manažer pan Šimek. Není postupováno dle platné metodiky. Náplně pracovních
schůzek nejsou podkladem pro strategické plánování, školám jsou podávány nedostatečné
informace, projekt je špatně řízen. Petr Matyáš navrhuje svolat společné jednání Rady
MAS a partnera. Nejbližší termín bude upřesněn.
Rada MAS pověřuje Petra Matyáše k svolání jednání Rady MAS a partnera Jilemnicko
– svazek obcí. Termín, co nejdříve.

Věra
Nosková
…………………

Digitálně podepsal Věra Nosková
DN: c=CZ, o=MAS "Přiďte pobejt!" z.
s. [IČ 26661675], ou=1, cn=Věra
Nosková, serialNumber=P521345,
title=manažer
Datum: 2016.06.15 16:19:53 +02'00'

Zapsala: Věra Nosková

Alena
Šedá

Digitálně podepsal Alena Šedá
DN: c=CZ, o=MAS "Přiďte pobejt!" z.
s. [IČ 26661675], ou=2, cn=Alena
Šedá, serialNumber=P59643,
title=předseda Krakonošův rančhospodářské družstvo,zastoupen
Alenou Šedou
Datum: 2016.06.15 16:19:04 +02'00'

…………………..………………………
Ověřila: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně)
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