-lpráva Kontrolní
Místní
akční
skupinaHlučínsko
a revizní
komise

.V

ZPRÁVAKoNTRoLNíA REVENíKoM|sE

Místní
akční
skupinyHLučíNsKo
zA RoK 2oL4
Komise pracova|aV roce 2014 do 19. 11. 2014 ve s|ožení
Petr Halfar,FojtíkováKristina,
Vese|skýPave|.Dne 20. listopadu20t4 by|azvo|enanová kontrolnía revizníkomise,a to ve s|ožení:
opavice a.s.zastupovanáp. KristinouFojtíkovou,
Ceta s.r.ozastoupenáp. Ing'Pav|emVeselskýma
město Do|níBenešov,zastoupené
p. Martinemštefl<em.
Komisese seš|adne 20. |istopadu2oL4 na
svémprvnímjednánía za předsedukomisesi zvo|i|ap. KristinuFojtíkovou
Komisese scháze|ake svéčínnosti
d|ep|ánukontroli mimo něj' Podíle|a
se na strategických
rozhodnutích
v rámci zasedáníProgramového
rnýboruMAS a by|ajednímz připomínkowchmístpro
doplnění
metodika jejichimplementaci,
tvorbukontro|ních
mechanismů
a SPL.
Komisev roce 2014provedlakontro|yjak podanýchžádostí,
projektůpřed
tak i rea|izovaných
jejich prop|acením.
č|enové
komiseby|i rovněžúčastni
kontrol pracovníkyRo szlF (kontrolypřed
prop|acením
realizaceprojektu)čipři jednáníHodnotící
komise.zjištěné
a v'ýběrové
nedostatkybyly
vždyřešenypři místním
šetření.
V rámci své působnostiproved|akontrolu,jejímžpředmětem byla kontro|ace|kového
hospodaření
MAs. Při kontro|ese zaměři|ana vedeníúčetnictví,
kontrolupřijatýcha vydanýchfaktur,
bankovních
uýpisů,pokladny,knihy pohledáveka závazků,peněžního
deníku,smluvníchujednánía
správy majetku MAS Hlučínsko.
Rovněžby|a provedenainventuramajetkua ce|kovéposouzení
přínosuMAS.Daňové
přiznání
za rok 2014budepodánodo 31.3. 2015.
Na zák|adětétokontrolykonstatuje:
- V roce2014mělaMAS H|učínsko
sektoru;
60 členů,
z toho 23 č|enů
z podnikate|ského

.

-

8 č|enů
z nepodnikate|ského
z veřejnéhosektoru.Veřejnýsektor
sektorua 29 č|enů
podmínku
nepřesažení
sp|ňuje
zák|adny;
50 %č|enské
jsoud|ehlavníhozájmusvéčinnostirozdělenido 4 zájmouých
členové
MAS H|učínsko
(23),církvea sociální
aktivity
skupin:veřejnost(29),zemědělství
oblast(5}a voInočasové
(3).Žádnáze zájmovrých
skupinnepřesahuje50%;
příspěvekza rok 2o14ve\^Íši
Všichnič|enové
5 000,.Kčna člena;
uhradilič|enský
je vedenosm|uvněa je zajišťováno
paníAnnouDworzakovou;
účetnictví
je vedenotransparentněa v sou|aduse zákonnýmipředpisy;
p. Marii Grigierovou;
mzdováagendaje vedenasmluvněa je zajišťovaná
V roce 20L4 byJ proveden externídotačníaudit za rok 2013, jež neshleda|žádné
problémy
při čerpání
dotacíosy |V.1.1;
prostředky:
hospodaři|as těmitofinančními
celkověMAS Hlučínsko
NASTRANĚpŘíttvtŮ

NASTRANĚvÝoruŮ

. počáteční
stav - pokladnak 1.1.2014
- běžnýúčet
. počátečnístav
k L,L'I0L4

5.020,00Kč
464.406,36Kč

- konečný
stav- pok|adnak 31. L7. zoL4
- konečný
k 31. t2.2o14
stav. běžnýúčet

4.675,00Kč
Kč
188.161,62

Ce|kovépřtjmy za rok2ot4
Celkovévýdaie za rok 2oL4

Kč
1.840.773,50
2.Lt7.363,24Kč,
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Kontro|nía revizníkomisezávěrem konstatuje,že:
- účetnictví
je vedeno řádně a celkovéhospodařeníodpovídározsahunárůstučinnosti
MAS H|učínsko;
-

je řádně veden seznam majetku,jehožinventurnísoupisje nedí|nousoučástí
tohoto
zápisu;

.

kdy
ce|kovělze činnostMAS hodnotitpozitivně,jako přínospro ce|ýregion H|učínska,
vrámci 6 v'ýzevvletech 2009 2o14 by|o rozdělenoce|kem3L9262L5,-Kč, celkové
čerpání
SPLosa |V.bylove výši37 965 223,.(v.1.1 + |V.1.2);

-

rnýborua
doporučujevšemŽadate|ům
o dotaci,aby vždydba|ipokynůprogramového
možnostikonzultací
MAS;
v maximá|ní
mířevyužívaIi
s pracovníky

.

projektůrea|izovaných
rocezaměřína kontro|uudržitelnosti
KRKse v |etošním
v minulýchobdobích.

V Do|nímBenešově
dne 24. 3. 2015

