Zpráva Revizní komise o činnosti MAS sv. Jana z Nepomuku za rok 2014

Zpráva přináší výsledky kontroly činnosti občanského sdružení MAS sv. Jana z Nepomuku za rok 2014.
Členové revizní komise:
Město Nepomuk, zast. Václav Kovář, předseda RK
Marie Bílková
Jiří Tetzeli
Jednání:
Odvolání žadatelů
V průběhu roku 2014 nebylo ze strany žadatelů předloženo žádné odvolání proti výsledkům
administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, ani z jiných důvodů.
Revizní komise MAS konstatuje, že v průběhu roku 2014 nebylo ze strany žadatelů předloženo žádné
odvolání.
Kontrola účetnictví a hospodaření MAS SJN
Členové revizní komise byli seznámeni s výsledkem hospodaření za rok 2014, podrobnější údaje
ukazuje výsledek hospodaření MAS SJN za rok 2014, viz Výkaz zisku a ztráty za rok 2014.
Též proběhl audit hospodaření za rok 2014:
Výsledek auditu Zpráva nezávislého auditora paní Ing. Dany Levorové, auditora č. 1727 K ověření
splnění účelu využití poskytnuté dotace dle podmínek Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR (registrační č. žádosti 07/002/41100/232/000091) na základě roční alokace pro rok 2014,
uzavřené mezi Místní akční skupinou svatého Jana z Nepomuku a Státním zemědělským intervenčním
fondem u příjemce dotace Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku Červen 2015, byl proveden
audit nezávislou auditorkou paní Ing. Danou Levorovou. Závěr auditora obsahuje sdělení, že všechny
příjmy a výdaje jsou řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně zachyceny, vše v souladu
s účetními předpisy ČR. Dotační prostředky nebyly využity na jiné činnosti MAS, nedochází k dvojímu
financování.
RK MAS neshledala v účetnictví a hospodaření MAS sv. Jana z Nepomuku nedostatky.

Projekty spolupráce v roce 2014
V roce 2014 MAS svatého Jana z Nepomuku realizovala tři projekty spolupráce v Programu rozvoje
venkova.
1) Skrytá bohatství aneb venkov Plzni
Projekt, do kterého se zapojilo 7 z 11 místních akčních skupin působících v Plzeňském kraji, navazuje
na iniciativu "Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015" a rozvíjí její myšlenku v širším regionu.
Výstupy projektu za naši MAS:
•
•
•
•

Almanach Prameny
VENKOVSKÉ EXPO aneb VENKOV V PLZNI na Světovaru
VENKOVSKÉ miniEXPO aneb HRAVÁ NÁVES na ITEP Plzeň
Lokální akce – Tajemství zámeckých komnat na zámku Žinkovy a Tajemný špejchar ve
Spáleném Poříčí Účast na metodických a lokálních workshopech

Celkové výdaje projektu za naši MAS činí 482.080, -Kč, dotace z Programu rozvoje venkova je 418.320,
- Kč
2) Renesance venkovského ovocnářství
Projekt nakonec zahrnuje výsadbu dvou testovacích sadů v Tojicích a Mladém Smolivci, obnovu staré
aleje v Dražkovicích a obnovu veřejného prostoru s výsadbou aleje ve Spáleném Poříčí. Celkem bylo
vysázeno 208 kusů ovocných dřevin o 127 různých odrůdách.
Výstupy projektu za naši MAS:
•
•
•
•

celkem bylo vysázeno 208 kusů ovocných dřevin 127 různých odrůd např. 49 odrůd jabloní, 17
odrůd hrušní, či 24 odrůd švestek a slív
3 vzdělávací semináře, 2 akce pro veřejnost, 1 exkurze za zkušenostmi s ovocnářskými
aktivitami ve skotském New Lanarku
studie o historii ovocnářství regionu
mobilní moštovací zařízení

Celkové výdaje projektu činily za naši MAS 289.250, - Kč, dotace z Programu rozvoje venkova je
260.325, - Kč.
3) Otevíráme poklady venkova
Díky tomuto projektu vzniká celkem 8 lokálních stálých expozic vždy tematicky zaměřených. Za naši
MAS jsou to:
•
•
•

Venkovské minizoo v Tojicích
Zelenohorská pošta v Nepomuku
Expozice zemědělské techniky Nepomuk

Celkové výdaje projektu za naši MAS činí 1.354.569,-Kč, dotace z Programu rozvoje venkova je
1.179.287,-Kč.

Revizní komise MAS SJN konstatuje, že projekty spolupráce jsou v souladu se strategickým plánem
Leader, budoucnost založená na tradici a jsou plně v souladu s cíli MAS.

Za RK MAS sv. Jana z Nepomuku dne 30.6.2015

……………………………………………………………………….

Václav Kovář, předseda RK MAS sv. Jana z Nepomuku

