Zpráva Revizní komise o činnosti MAS sv. Jana z Nepomuku za rok 2015

Zpráva přináší výsledky kontroly činnosti občanského sdružení MAS sv. Jana z Nepomuku za rok 2015.
Členové revizní komise:
Ing. Monika Rojová
Obec Mladý Smolivec, zast. Eva Kubová, starostka
Fotoklub Nepomuk, zast. Ing. Pavel Jiran
Jednání:
Odvolání žadatelů
V průběhu roku 2015 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 2015 nebylo ze strany žadatelů předloženo žádné
odvolání.
Přijetí oznámení na porušení stanov nebo práv a povinností členů MAS
V průběhu roku 2015 nebylo ze strany žadatelů, členů, partnerů či dalších subjektů předloženo
oznámení na porušení stanov spolku nebo porušení práv a povinností členů spolku.
Kontrola účetnictví a hospodaření MAS SJN
Výsledky hospodaření za rok 2015
Výnosy

2 257 051 Kč

Náklady

2 161 786 Kč

HV

95 265 Kč

Členové revizní komise byli seznámeni s výsledkem hospodaření za rok 2015, podrobnější údaje
ukazuje výsledek hospodaření MAS SJN za rok 2015, viz příloha.
RK MAS neshledala v účetnictví a hospodaření MAS sv. Jana z Nepomuku nedostatky.

Standardizace MAS
Ke dni 8. 12. 2015 získala Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku osvědčení o splnění
požadavků stanovených Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období
2014 – 2020. V souvislosti s legislativní změnou bylo občanské sdružení transformováno do zapsaného
spolku a vytvořilo nové stanovy spolku, které jsou zapsány ve sbírce listin u Krajského soudu v Plzni.
Projekty spolupráce v roce 2015
V roce 2015 MAS svatého Jana z Nepomuku realizovala dva projekty spolupráce:
1) Jak II. sv. válka ovlivnila česká a slovenský venkov – mezinárodní projekt v rámci programu
Erasmus+. Projektem byla slovenská Miestna akčna skupina Šafrán. Na projektu participovaly čtyři
základní školy z partnerských zemí, z území naší MAS to byly Základní škola Žinkovy a Základní škola
Spálené Poříčí.

2) MASky bez masky – účelem projektu byla především výměna zkušeností z právě končících realizací
Strategických plánů Leader zapojených MAS také vzájemná inspirace a pomoc s přípravou chystaných
Strategií komunitně vedeného rozvoje území pro období 2014 – 2020.

Revizní komise MAS SJN konstatuje, že projekty spolupráce jsou v souladu se strategickým plánem
Leader, budoucnost založená na tradici a s novou Strategií komunitně vedeného rozvoje MAS SJN
v letech 2014-2020 a jsou plně v souladu s cíli MAS.

Za RK MAS sv. Jana z Nepomuku dne 20.6.2016

……………………………………………………………………….

Eva Kubová předsedkyně RK MAS sv. Jana z Nepomuku

