
Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 14.11.2017  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových 

skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  

Zahájeno v 16:15 hodin  

Výkonná rada 

- Postup přípravy podání výzev IROP, OPZ, PRV 

- Informace o proplácení režijních nákladů ze strany CR a MŠMT 

                                                                          

   

Postup přípravy podání výzev 

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD a pracovníci MAS připravili návrhy textace 

výzev pro dané kolo výzev místní akční skupiny. Návrhy budou předloženy 

k připomínkování ŘO a po jejich požadavcích budou všechny nedostatky odstraněny či 

nové požadavky doplněny. Velmi časově náročné, dobře funguje s OPZ, dlouhé lhůty na 

PRV a IROP 

 Usnesení: VR schvaluje předložený návrh textace výzev pro uvedené programy a 

opatření, která budou vyhlášena v rámci 1. kola výzev MAS Vyhlídky a dále VR pověřuje 

vedoucího pracovníka MAS či jím pověřené osoby k finálním úpravám výzev k vyhlášení 

dle požadavků řídících orgánů, aniž by o jejich schválení muselo být opětovně hlasováno 

/schváleno všemi hlasy/. 

 

Ad 4) Informace o proplácení režijních nákladů ze strany CR 

Manažer MAS informuje o skutečnosti, že již funguje proplácení režijních výdajů MAS 

tzv. průběžně, tedy, že se podávají žádosti o proplacení po jednotlivých čtvrtletích. 

Zatím jsou potíže s definicemi způsobilých výdajů, některé CRR nechce proplácet, 

ačkoli z pravidel způsobilosti vyplývá, že je lze uplatnit. Sporné úhrady byly z většina 

kladně vyřízeny ve prospěch MAS. Problém přetrvává s ukončením administrace MAP 

I. ze strany ŘO, který ani po uplynutí 4 měsíců nemá k dispozici pokyny a metodiky, 

jak ukončené projekty administrovat a finálně vyúčtovat, což může spolku dělat 

nepořádek v rámci účetnictví za účetní období roku 2017. ŘO byl manažerkou MAS 

požádán o vystavení oficiálního stanoviska o situaci a vysvětlení pro není administrace 

prováděna v řádných termínech dle pravidel. 

Jinak se v rámci činnosti MAS Vyhlídky jedná o historickou chvíli, kdy je nyní spolek 

zcela bez úvěru (ve vyřizování je úvěr nový na rok 2018), nicméně v tuto chvíli jsme 

bez dluhu. 

Usnesení: VR bere informace na vědomí 

 

 

Usnesení a záznam o hlasování je uveden u jednotlivých bodů programu. 

Skončeno v 17:10 hod. 

 

Zapsala M.Pánková  

                                                                    

                                                                             Anneliese Beníšková,v.r. 

                                                                               Předsedsedkyně spolku 


