Zpráva Revizní komise o činnosti MAS sv. Jana z Nepomuku za rok 2016
Zpráva přináší výsledky kontroly činnosti občanského sdružení MAS sv. Jana z Nepomuku za rok
2016.
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 2016 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 2016 nebylo ze strany žadatelů předloženo žádné
odvolání.

Přijetí oznámení na porušení stanov nebo práv a povinností členů MAS
V průběhu roku 2016 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 2016:
Výnosy

1401669,32 Kč

Náklady

1473016, 65 Kč

HV

-71347,33 Kč

Podrobnější údaje o hospodaření ukazuje výsledek hospodaření MAS SJN za rok 2016:

Výkaz zisku a ztráty

RK MAS neshledala v účetnictví a hospodaření MAS sv. Jana z Nepomuku nedostatky.

Projekty MAS v roce 2016
V roce 2016 MAS svatého Jana z Nepomuku realizovala následující projekty:
1) Education of decision-makers and social services providers – quality in care – mezinárodní
projekt v rámci programu Erasmus+, KA2 vzdělávání dospělých. Projekt je dvouletý, realizace
započala v září 2016 a končí v srpnu 2018. Partnerem projektu je francouzský svazek obcí Syndicat
de Lorge a chorvatská Místní akční skupina LAG BURA. Projekt je primárně zaměřen na vzdělávání
zastupitelů a poskytovatelů sociálních služeb v území. Prostřednictvím neformálního vzdělávání
v rámci projektových aktivit a společných studijních návštěv v partnerských zemích, by mělo u
účastníků dojít:
■ K reflektování skutečnosti, že sociální rozvoj v obcích a respektování potřeb obyvatel je nutnou
součástí investičních akcí a budování infrastruktury
■ Ke zvýšení schopnost reagovat na měnící se potřeby obyvatel a uživatelů služeb
Grant je 100 %, celková výše dotace je 44.450 EUR, část pro naši MAS činí 18.600 EUR. MAS SJN si
založila eurový účet jako prevenci vysokým kurzovým ztrátám, které jsou nezpůsobilým výdajem
projektu.

Systémový projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk
Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování,
vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Výstupem projektu MAP je vytvoření dohody o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv.
Strategický rámec MAP a dále soubor aktivit s návrhy konkrétních řešení místních problémů v
dohodnutých prioritách.
Celková částka dotace je 3 011 652,- Kč, dotace je 100 %; způsob financování je ex-ante vždy po 3
měsících formou žádosti o platbu.
Revizní komise MAS SJN konstatuje, že projekty spolupráce a systémový projekt MAP jsou v souladu
se 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 19.6.2017

……………………………………………………………………….

Eva Kubová, předsedkyně RK MAS sv. Jana z Nepomuku

