Zápis z jednání Monitorovacího výboru Místní akční skupiny Brdy
(dále jen „MAS“)

Den a čas konání: 4. 5. 2022 od 17,00 h
Místo konání: kancelář MAS, Jince
Jmenovitý seznam přítomných členů: dle prezenční listiny
Celkem jsou tedy přítomni 3 členi Monitorovacího výboru MAS Brdy. Na základě těchto
skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 100% členů Monitorovacího výboru MAS
Brdy a schůze Monitorovacího výboru je usnášeníschopná.
Pozvaní hosté: Lenka Fialová
Z toho je přítomno celkem:
…1… partner MAS Brdy náležející do veřejného sektoru
…2… partneři MAS Brdy náležející do soukromého sektoru
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Schválení zapisovatele, schvalovatele a sčitatele hlasů
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Brdy
Diskuse
Závěr

Zasedání Monitorovacího výboru zahájila Ing. Lenka Fialová, vedoucí pracovník pro realizaci
SCLLD, která seznámila přítomné členy s následujícím programem jednání.
Ad 2) programu:
Před projednáním navrženého programu bylo na výzvu předsedy hlasováno o tom, že orgány
této schůze budou: zapisovatel, schvalovatel a sčitatel hlasů.
Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:
Předseda monitorovacího výboru navrhl Monitorovacímu výboru jako zapisovatele Ing. Lenka
Fialová, jako schvalovatele zápisu p. Václava Horkého a jako sčitatele hlasů je navržen Jan
Hrkal.
K návrhu nebyly žádné připomínky.

„Do funkce zapisovatele se volí Ing. Lenka Fialová, do funkce schvalovatele zápisu se volí
Václav Horký a do funkce sčitatele hlasů se volí Jan Hrkal .“
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Monitorovacího výboru.
Uvedený návrh byl přijat.
Ad 3) programu:
Ze strany vedoucí pro realizaci SCLLD byla představena Výroční zpráva za rok 2021 (př. č. 2),
která zahrnuje informace o MAS Brdy a také o realizaci SCLLD. Tyto informace jsou také
zveřejňovány na webových stránkách MAS. Dále byl představen i výrok nezávislého auditora
k účetní závěrce a projektu zabezpečující realizaci SCLLD.
Následně bylo projednáno hospodaření MAS Brdy včetně účetních dokladů. Bylo
konstatováno, že o aktivitách MAS Brdy je účtováno na odděleném středisku zobrazující
výdaje, konk. středisko 1011 (viz. příloha č. 3). Financování střediska je kryto dotačními
prostředky a vlastním prostředky, které jsou tvořeny členskými příspěvky z veřejného sektoru.
Členské příspěvky pro rok 2021 byly uhrazeny všemi dle stanovení v Dodatku č. 2 Partnerské
smlouvy.
Dále byly vybrány vzorky účetních dokladů z důvodu kontroly potřebných údajů zobrazující
oddělené účtování (viz. příloha č. 4).
Závěr bylo konstatováno, že je vše v souladu s platnou legislativou, pravidly řídích orgánů
i interními předpisu MAS Brdy, z. ú.

Ad 4) programu:
Na závěr proběhla diskuze na téma budoucího programového období 2021 -2027 a možné
navýšení alokace Programu rozvoje venkova z budoucího období. Dále bylo projednáno
opětovné jmenování do monitorovacího výboru, který musí schválit nejvyšší orgán MAS.
Ad 5) Závěr
Jednání bylo ukončeno v …………………………………………….
Předseda Monitorovacího výboru:

……………………………………..……………

Zapisovatel:

……………………………………………

Schvalovatel zápisu:

…………………………………………….

Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.

Prezenční listina
Výroční zpráva 2021
Hospodaření MAS Brdy – středisko 1011
Vzorek účetních dokladů

Sčitatel:

……………………………………………….

