Zpráva Revizní komise o činnosti MAS sv. Jana z Nepomuku za rok 2019
Zpráva přináší výsledky kontroly činnosti MAS sv. Jana z Nepomuku, z.s., za rok 2019

Přítomni: Adéla Mašková, manažerka MAS; Monika Rojová, členka RK; Václav Bečvář, člen RK; Dušan
Skala, předseda RK

Jednání:
Odvolání žadatelů
V průběhu roku 2019 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 2019 nebylo ze strany žadatelů předloženo žádné
odvolání.
Přijetí oznámení na porušení stanov nebo práv a povinností členů MAS
V průběhu roku 2019 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 2019
Výnosy

4774 Kč

Náklady

4880 Kč

HV

-106 Kč
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Podrobnější údaje o hospodaření ukazuje výsledek hospodaření MAS SJN za rok 2019:
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Výkaz zisku a ztráty

V červnu 2020 proběhl audit účetní závěrky a hospodaření MAS SJN s následujícím závěrem:
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Místní
akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

V souvislosti s realizací projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“, registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010589 je vedena řádně oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel
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pro žadatele a příjemce, finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS (zejména
provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD.
RK MAS neshledala v účetnictví a hospodaření MAS sv. Jana z Nepomuku nedostatky.
Projekty MAS v roce 2019
V roce 2019 MAS svatého Jana z Nepomuku realizovala následující projekty:
1) Attracting Tommorrow´s Adults Today – v listopadu 2019 obdržela kancelář MAS informaci, že projekt
byl vyňat ze seznamu náhradníků a je možné jej realizovat. Jedná se o mezinárodní projekt podpořený
z programu Erasmus+, vzdělávání dospělých. Projekt je tříletý, realizace započala v prosinci 2019 a končí
v srpnu 2022. Partnerem projektu je francouzský svazek obcí Syndicat de Lorge a italská mládežnická
organizace Eurosud. Projekt je primárně zaměřen na vzdělávání zastupitelů a pracovníků s mládeží v
území. Prostřednictvím neformálního vzdělávání v rámci projektových aktivit a společných studijních
návštěv v partnerských zemích, by mělo u účastníků dojít k inspiraci na zatraktivnění venkovských oblastí
pro mladé lidi.
Celková částka grantu činí 69775 EUR, poměrná část připadající na naši MAS činí 30325 EUR. Platby
probíhají zálohově, 40 % po podpisu grantové dohody, dalších 40 % po vyčerpání 70 % celkové částky
grantu a posledních 20 % grantu po schválení závěrečné zprávy po ukončení realizace projektu.
2) Systémový projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II – druhým rokem pokračuje
projekt MAP ORP Nepomuk II, jehož cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách
prostřednictvím realizace ročního akčního plánu a strategického plánu MAP I.
Financování probíhá ex-ante vždy po 3 měsících žádostí o průběžnou platbu.
3) Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí – třetím rokem běží projekt přeshraniční spolupráce,
který usiluje o podporu a zatraktivnění příhraničního venkovského regionu Plzeňského kraje a okresu
Cham. V roce 2019 byl uskutečněn workshop Zabijačka, Vaření z dýně a exkurze ZŠ Spálené Poříčí do
Zahrady u Malíře. V projektu MAS SJN organizuje a zajišťuje aktivity, které následně fakturuje příjemci
dotace, Úhlavě, o.p.s.
Revizní komise MAS SJN konstatuje, že projekty realizované MAS 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 22.6.2020
……………………………………………………………………….

Dušan Skala, předseda RK MAS sv. Jana z Nepomuku
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