
Zápis z jednání kontľolní komise
Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. dne22.3.2016 v Bohumíně v sídle MAS

Přítomni:
Mgľ' Libor Stáňa - předseda kontrolní komise (obec Děmarovice, zastupuje veřejný sektor)
Ing. KazimírFaja_ člen kontrolní komise (fiľma ZE-FA, zastupuje podnikatelský sektoľ)
Pavel Gorovič _ člen kontrolní komisę (TJ Petřvald, zastupuje neziskový sektor)
Ing' Lumíľ Macura - předseda programového výboľu

Podle stanov MAS kontrolní komise předkládá jednou ľoěně valné hĺomadě zprétvu o výsledcích
své ěinnosti,valnáhĺomada bere tuto zprémna vědomí'

Do kompetence kontrolní komisę spadá zejména:
a) kontrola dodľžování stanov a vnitřních předpisů MAS,
b) kontľola účelného hospodaření MAs,
c) pľojednávání výľoční zprěxy o činnosti a hospodďení MAS,
d) dohlíŽení na to, zda MAS Vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standaľdy MAS
a SCLLD,
e) nahlíŽení do úěetních knih a jiných dokladů organizace týkajících se činnosti MAS
a kontĺola v nich obsažených údajů,
f) svolání mimořádného jednání nejvyššího oľgánu (valné hĺomady) a rozhodovacího orgánu
(pľogramového výboru), jestliže to vyžadují zájmy MAS,
g) kontrola metodiky způsobu výběru projektu MAS a její dodržování, včetně vyŤizování odvolĺĺní
žadatelů proti výběľu MAS,
h) zodpovídá za monitoľing a hodnocení SCLLD - zpracovává apřeđkládá ke schválení
rozhodovacímu orgánu (pľogramovému výboru) indikátoroý aevaluaěníplán SCLLD

1' Kontrola dodľžování stanov a vnitřních předpisů MAS:
V souvislosti s transformací MAS na spolek byly na VH 9. 12.2014 přijaty nové stanovy, které
byly aktualizovtlĺy v souvislosti s procesem standaľdizace MAS 1 1. 11 . 2015.
Kontľolní komise konstatuje, že stanovy jsou dodržovdny'

a) Kontľola člensĘch příspěvků:
. pro rok 2015 byly stanoveny roční členské příspěvky:
o příspěvky obcí činily 103 790 Kč,
o příspěvky ostatních partneľů činily 22 000 Kč,
o příspěvky celkem činily I25 790Kč,
o pohledávky k3l. 12.2015 za členskými příspěvky činily 4000 Kč, z toho:

o 1 000 Kě Roman Volfü - příspěvek zarok2014 dleFa20l4l13 _ ukončeno
členství 1 1. 1 1 . 2015 _ návrh na odpis pohledávky; příspěvek na ľok 201 5 nebyl
předepsán s ohledem na ukončení členství v roce 2015;

o 1 000 Kč Jaľoslav Uhlík _ příspěvek zarokZjl4 dleFa2}I4ll7 _ ukončeno
členství 25. 6.2015 _ návľh na odpis pohledávky; příspěvek na ľok 2015 nebyl
předepsán s ohledem na ukončení členství v roce 2015:

o 1 000 Kč Romodrom o.p.s' - příspěvek zarok2014 dIęFa2014130 _po
uľgencích byl příspěvek uhľazęn 29.2.2016;

o l 000 Kč VaC Design - příspěvek zarok 20l 5 dle Fa2015l05 _ uhľazeno po
urgencích 2.3.2016'

Konlľolní komise doporučuje valné hľomadě odpis pohledávek za příspěvlĺy z roku 2014 u paľtnerů,
kteří ukončili členstvív roce 2015 (1 000 Kč dlefa 2014/13 RomąnVolák, 1 000 Kč dlefa 2014/17
Jąroslav Uhlík).



b) Kontrola ostatních majetkových poměrů sdľužení:
o MAS hospodďila s členskými příspěvky ělenů (viz výše),
o V pľvním pololetí 20] 5 sc II{AS zapojila do pľojektu Vzpomínky na budoucnost -

evaluace a nronitoľins stľatesického plánování MAS Moravskoslezského kľaie.
Pĺcljekt lr-vl ľealize'lváĺ z Pľogľanru rozvoje venkova na zák]adě výzvy Ministeĺstva
zerněclělství v1.hlášenć v rárnci lnirnrłřádnćllo 22. kola pi'íjmu Žádostí o clotaci pro
opat'ř*n í IV.2. ] ILeal izacę p:ľ<liektri spolupľáce, ľegistrační číslĺl pľct j ektu:
15ĺ022142l$a/780/0000l_5' Rozpočet pĺojektu r' MÄS BolrLlmílrsko byl202 000 Kč,
skutočrré náklad;; pĺ:ojektu čini15,20I220 Kč, čerpáĺlĺ clotaee činilo 200 400I(č,
'z,tráta činila 820 l(č.

o MAS se ptłdílelĺr tlĺr oľganizaci a}<ce pořáclĺĺĺrć Cęlostirtní s'ítě pľĺl venkclv pľcl

h4oľĺ.ľ,skosiezský kľai v Bohumíně 3. prosince 2015' Náklad"v akce byl1, l6 461 Kč.
příjrn'v z akce 25 950 Kč. dclsaženo ;:isku 9 4ĺł9 Kč'

o MAS nezískala v ľoce 2015 žáđné dary.
. Spoleěností byly ke dni 3L 12.2015 evidovány pohledávky po splatnosti (účet 311)

v celkové výši 4.000' - Kč za členské příspěvky - viz výše. Jiné pohledávĘ nejsou
evidovĺĺny.

. Závazky do splatnosti (účet 32I), anipo splatnosti, nejsou evidovány.

c) Kontrola oľgánů MAS:
. Členské schůze (VH) se konaly v roce 2OI5 2 x, a to 25. č,ervĺaa 11' listopadu.

Zápisy a usneseníjsou zveřejňovány, statut ajedĺaci řád VHje dodľŽován, byl
aktualizován 1 1. 11 .2015.

. Přcdseda a nrístopředseda pľogramovélro výboru (PV) zastupovali MAS navenek
v souladu se stanovami.

o PV zasedal Vroce 20152 x, ato 10. června a6'Ťijĺa.Zápisy ausnesení jsou
zvet'ejřrovĺĺny, statut a jednací řád PV z I0' 6.2014 je dodržován.

. Výběrová komise byla převolena a doplněna na VH 25. 6.2015, ale v ľoce 2015
nezasedala. Platí statut ajednací řádze 17. 12.2013.

o Kontrolní komise zaseďalav ľoce 2015 jednou, ato 25.3.2015.Zźlpisy a
usnesení jsou zveřejňovány' statut a jednacířád KK z I0.6.20l4je dodľŽován.

o MAS nemá zatim zpracovétĺy další vnitřní předpisy.
o .ĺcště v zálrčrrr ľoku 2015 obdľŽęla Místní akční skupina I}olrumĺnsko osvědčení

o splnění standardů MAS. Řĺc1ĺcĺ oľgán Pľĺrgľamu ľĺlzvoje venkova Ministerstva
zenrědělství pot'vĺdil. Že MAS Bolrunrínsko splrĘe poŽadavky sianovené
Metodikou pľo standardizací místních akčních skupin v pľogramovóm období
2414-?024.

2. Kontľola účelného hospodaření:
a) Ke kontrole byly předložeĺy v předstihu před vlastním jednání komise tyto doklady:
pŤiznáník dani z příjmaPo zaľok 201 _ podĺíno u pÚ to. 3' 2OI5 datovou schľánkou,
rczvahav plném rozsahu k3I.12.2015 v tis. Kč,
výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 3I. 12. 2015 v tis. Kč,
příloha k účetní zźwěrcę zarok2015

b) Na jednání komise byly předloženy tyto doklady:
výsledovka analyticky - dosaŽeno hospodářského zisku celkem II5 940,78 Kč,
obratová pŤeďvaha,
vyúčtování dotace SZIF,
interní doklady



všechny výpisy zběžného űětu za I-I2|20I5,
přehled všech faktuľ vydaných FV 2015/01-30 a přijatých FP 20I5l01-2I,
zaučtování dokladů

c) Pokladna nebyla zÍízenaažtńné hotovostní platby nebyly prováděny.
d) Byla provedena inventarizace účtu 221 000 - úěet v bance (stav k 3LI2 2015 je

320 032'55 Kč).
e) Byla pľovedena inventarizace účtu 311 000 - odběratelé (stav neuhľazených pohledávek

k 3L 12. 2015 za nezap|acené členské příspěvky č,ini 4 000'- Kč).
fl Byla provedena kontrola účtu 321 000 - dodavatelé (stav nepľoplacených závazkik3L

12.2015 zanezaplacené faktury činí 0'- Kč).
g) Byla provedena kontrola účtu 331 000 - zaměstnanci (stav zěryazků vůči zaměstnancům

za l2l2015 k3l. 12' 2014 činí 0'_ Kč).
h) Byla pľovedena kontľola učtu 342 000 - ost.přímé daně (k 3I. 12' 20t5 č)in10'-Kč)'
i) Byla provedena kontľola účtu 346 000 - náľoky na dotace (k 31' 12.2015 činí 0'__Kč).
j) Byla provedena kontrola účtu 378 000 - jiné pohledávĘ (k 3I. 12' 2015 činí 0'_Kč).
k) Byla pľovedena inventaľizace účtu 931 000 - Hv ve schvalovacím ŕízení (I33 751'5]

Kč) a 932 000 - neľozdělený zisk z minulých let (107 l37,2 -32 803,0 :74 334,20
Kč):
o HV k3I.12'2015: I15 940,78Kč,,
o HVk31. 12.2074 : I33 757,57 Kčl
o HV k31.12.2013: - 32 803,00 Kč
o HV K 31. 12. 2012 : I07 I37 ,20 Kč,

Kontrolní komise dopoľučuje valné hromadě převést W ve schvalovącím řízení (zisk za ľok 20]4
] 33 757,57 Kč) a výsledek hospodaření za rok 20I 5 (zisk ]] 5 940,78 Kč) převést do nerozděleného
zisku.

3. Na 6. va]ĺré lrr<lmaclě 9' 12' 2014 cĺošlo k tran.sľorĺnaci z's'p'o. lľr spcllek, kteľý b;,l zapsán c1ĺl

veřejného ľejstříku IL 3. 2015. Starrovy jsour uloženy ve Sbíľce listin pod spisovou ziralčkou
t,14007.

4. Kontrolní komise konstatujerźepovažuje hospodaření MAS za účelné. Komise
nezjistila poľušení stanov či vnitřních předpisů MAS. Komise neshledala źádné
nesľovnalosti v předložených a kontrolovaných účetních dokladech.

Tento zápis slouží zároveťl jakzprźlvakontrolní komise pľo výľoční valnou hĺomadu MAS
Bohumínsko.

V Bohumíně22.3.2016

Pavel Gorovič

Ing. KazimírFaja

Mgľ' Libor Stáňa Ing. Lumír Macura




