Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Husova 103, 675 31 Jemnice

Zápis ze zasedání Správní rady
MAS Jemnicko, o.p.s.
Datum konání zasedání Správní Rady: 14.12.2017
Začátek: 15:00 hod.
Přítomni: Ing. Jaroslav Nekula, Martin Kincl, Ing. Jan Koutný, Ing. Alois Adam
Ing. Lenka Gliganičová (ředitelka/manažerka MAS)
Omluveni:

Správní rada MAS Jemnicko, o.p.s., bere na vědomí:
1.

Informaci o přeúčtování hospodářského výsledku ve výši – 419.846,05 Kč na účet zisku a ztrát.

2. Informaci o vyhlášené 1. Výzvě v rámci Programu rozvoje venkova – všechny projekty
byly úspěšně na konci září 2017 zaregistrovány na RO SZIF. Žadatelé bez výběrového
řízení v současné době podepisují dohody.
3. Informaci o plánovaném vyhlášení 2. Výzvy v rámci Programu rozvoje venkova –
termín vyhlášení 29.12.2017, příjem projektů v lednu/únoru 2018.
4. Informaci o uspořádání semináře pro předkladatele projektů do výzvy PRV v měsíci
leden 2018.
5. Informaci o podání dvou průběžných plateb v rámci 4.2 – Zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS. 1 průběžná zpráva o platbu byla za období 1.7.2015 –
31.12.2016. 2. Průběžná zpráva o platbu byla za období 1.1.2017 – 30.9.2017. Obě průběžné
platby byly proplaceny na účet MAS v říjnu.
6. Informaci o podání Žádosti o změnu rozpočtu v rámci 4.2 Režie MAS. MAS ušetřila
finanční prostředky a z toho důvodu musí podat Žádost o změnu o přesun finančních
prostředků na rok 2018, aby mohla ušetřené peníze čerpat v dalším roce.
7. Informaci o zaslání výzev IROP k připomínkování – výzva na Dopravu a IZS,
aktualizace interních postupů IROP.
8. Informaci o proběhlém kurzu Virtuální univerzity třetího věku – České dějiny a jejich
souvislosti. Kurz navštěvovalo celkem 16 studentů. Informaci o pokračování v kurzech pro seniory –
Virtuální univerzita třetího věku, další kurz je na téma Kouzelná geometrie. Kurz bude zahájen na
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konci ledna a bude probíhat až do dubna. Kurz zahrnuje 6 přednášek. Tři studentky mají za sebou již
6 semestrů a v lednu se zúčastní promocí.
9. Informaci o spolupráci se ZŠ a MŠ – MAS pomáhá zpracovávat Zprávy o realizaci k Šablonám I
a poskytuje konzultace.
10. Informaci o plánovanému nákupu nového kopírovacího stroje.
11. Informaci o plánovaných výzvách v rámci IROP – tvz. Harmonogram výzev

Správní rada MAS Jemnicko, o.p.s. , ukládá:
1. kanceláři MAS informovat starosty obcí o aktuálním dění v MAS
2. pomáhat zástupcům škol se zpracováním zpráv o realizaci
3. informovat členy, partnery, veřejnost o plánované výzvě PRV

Správní rada MAS Jemnicko, o.p.s. , schvaluje:
1. Přeúčtování hospodářského výsledku ve výši – 419.846,05,- Kč na účet zisku a ztrát.
2. Předložený harmonogram výzev v rámci IROP
3. Nákup kopírovacího stroje

Zasedání ukončeno v 16:00 hod.

V Jemnici, dne 14.12.2017
Zapsala: Lenka Gliganičová
Ověřil: Ing. Jaroslav Nekula, předseda SR

