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Informace z VH NS MAS ve Žluticích
Výzva 07 – 2013 – alokace, výběr Fichí, pověření k příjmu žádostí
Zhodnocení postupu prací na ISU
Zapojení členů výboru a členů MAS do přípravy strategie
Kontrola realizace ISU
Dodatek ke smlouvě č. 1
Zapojení do přípravy strategie města Bruntál
Vrácení faktury Městem Bruntál – ČP
Informace o přípravě Výroční zprávy
Audit odložen do doby přípravy metodiky pro zpracování auditu Auditorskou komorou

1. Informace z VH NS MAS ve Žluticích
-

-

Schváleny ČP - 10 000 Kč
Schválen příspěvek na vyjednávání – 5 000 Kč
Diskuse nad obsahem VH – informace zaslány členům Výboru emailem – Zpravodaj
Venkova
Diskuse nad vývojem ohledně vyjednávání přípravy nového programovacího období
a nových operačních programů
Úlohou Výboru je také šíření informací o MAS a získávání nových členů, zejména
podnikatelů, hlavně zemědělců, nyní nemáme ani jednoho.
Novák: se zemědělci je to hrozné, oni mají ty své dotace a jinak nechtějí nic dělat.
Struška: v zaslaném materiálu je řada inspirativních informací. Zazněla tam také
podpora toho, aby MASky čerpaly i z jiných fondů. Jak se tam všichni stavěli k tomu,
že MAS mají dostat těch 5% z PRV?
Metelková: To je tedy to minimální povinné procento dané EU, takže s tím
spokojenost není. To, zda budou MASky moct čerpat z jiných fondů, není vůbec jisté,

-

záleží to vždy od ministerstva, které má v gesci daný operační program, které toto
bude stanovovat. Neznamená to také, že budou moci čerpat ze všech opatření, ale
třeba pouze z některého a také třeba pouze některé MASky. Zatím to vypadá tak, že
vše se směřuje do velkých měst. Je potřeba, aby všichni, zejména obce opravdu
připomínkovali všechny návrhy operačních programů.
Chudová: To je pravda, vše jde do měst. My jsme byli v Ostravě na konferenci, a tam
to bylo také řečeno.

2. Výzva 07 – 2013 – alokace, výběr Fichí, termín vyhlášení, pověření k příjmu
žádostí
-

Zbylá alokace z Výzvy 06 – 2013 k dispozici: 219 341 Kč
Úspora z projektu Města Bruntál: 387 000 Kč
Celkem k dispozici: 606 341 Kč
Známé záměry:
p. Kolomý – nákup technologie na stáčení medu – Fiche 4 – zemědělec – cca 600 tis.
Kč – podání podle p. Kolomého jisté;
Struška: Je členem MAS?
Metelková: Ne, ale je to zemědělec a my zatím nemáme vůbec žádný zemědělský projekt.
Novák: chtělo by to ho získat.
P. Lanči – občerstvení a masérský salon v Karlovicích – podnikatel – Fiche 1 – nebo
Fiche 10 – 100 – 150 tis.
Vodní záchranná služba – stanice na Slezské Hartě (Karlovec) – Fiche 8 - cca 200 tis.
Kč
- Musí se rozhodnout, které Fiche budou vzhledem k omezeným prostředkům a
známým záměrům vyhlášeny.
Chudová: Obce si stěžovaly, že v druhé výzvě nejsou finance.
Michalus: Obce si stěžovaly, že se připravovaly na druhou výzvu, a že se ta alokace
rozdělila v prvním kole. To obce nepovažují za správné. Cítí se poškozeny, dokonce
zvažují vystoupení z MAS. Na internetu si přečetly, že bude 2. Výzva.
Struška: Copak obce nebyly na valné hromadě? Tam se o tom hovořilo. Zvažovalo se, že
někteří žadatelé nebudou asi pro první výzvu připraveni a proto se navrhla i výzva
druhá, aby se vyčerpaly všechny prostředky. Ale nakonec se ukázalo, že žadatelé
připraveni byli.
Michalus: Tlumočím, co jsem slyšel. Šlo o obec Karlovice, Ludvíkov a Široká Niva. Obce se
ptaly, proč byly rozděleny všechny peníze do 1. Výzvy, a že nyní tedy nezbývá pro
druhou naplánovanou výzvu. Já jsem si pak v zápise přečetl, že se tak rozhodlo, aby se
projekty již podané využily.
Metelková: Možná by se tedy měly zopakovat ty argumenty, podle kterých Výbor
rozhodl.
Novák, Struška: Tam šlo přeci o to, že byly obavy, aby se vyčerpaly všechny prostředky,
vzhledem ke zkušenostem z předchozí výzvy, kde se prostředky nevyčerpaly.
Michalus: To obce namítaly, že když teď bylo dost projektů, tak by jich bylo dost i potom.
Metelková: Také šlo o to, že žadatelé projekty zpracovali a pokud by se nevešli do
alokace, museli by své žádosti do druhé výzvy kompletně předělat, protože pro každou
výzvu je jiná žádost. Takže v tom případě by zase byli nespokojení žadatelé.
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Struška: Takže se zvažovalo, co bude méně horší:
- zda to, že šly dopředu nějaké informace, které se odvíjely od předchozích zkušeností
z minulých výzev a tedy předpokládaného vývoje a toho, že pro druhou plánovanou
výzvu již nebude dostatek prostředků
- nebo to, že by žadatelé museli své žádosti předělávat a podávat znovu a také hrozba
nevyčerpání celá alokace pro tento rok.
Michalus:: Dobře, pak bychom si asi měli vzít ponaučení, že když něco vyhlásíme, tak by
to tak mělo být.
Struška: Nebylo uděláno nic špatně, vzhledem k tomu, že šlo o předposlední Výzvu,
musela být zvažována současná situace tak, aby aktuální vývoj byl zohledněn. Takové
rozhodování je v kompetenci Výboru. Zvážilo se pro a proti, a byla vybrána podle nás
nejlepší varianta. Druhá výzva bude vyhlášena, i když s omezenými prostředky.
Michalus: Když jsem mluvil s těmi obcemi, tak z toho nevyplynulo, že by chtěly podat
nějaký projekt, jen se jich dotklo, že brali v potaz, že byly vyhlášeny dva termíny.
Metelková: Když se rozhodovalo o tom, že se první výzva navýší, tak jsem upozorňovala
na to, že jsem všem říkala, že bude druhá výzva, a že jsou na ni vyčleněny samostatné
prostředky. A to nebyly jen obce, ale i další žadatelé.
Michalus: Teď už s tím stejně nic neuděláme. Je to tedy zkušenost pro příště.
Struška: Zvažovaly se všechny možnosti a rozhodlo se tak, jak se rozhodlo. V minulosti
nám zase zbyly finance. Proto byly takové obavy.
Michalus: Bylo by dobré, aby ty informace tekly oběma směry, aby se členi necítili nějak
poškozeni.
Metelková: No a jsme u toho, informace by měly proudit oběma směry, zatím ty
informace jdou pouze od MASky směrem ke členům, ale opačně to moc nefunguje. A
pokud jsou nějaké připomínky, dozvíme se to všelijak pokoutně, přitom my každou
připomínku vítáme a jsme připraveni ji společně prodiskutovat. Když je někdo
nespokojený nebo má nějaký návrh, ať to řekne, my budeme hrozně rádi.
Novák: Ať to dá kdokoli oficiálně vědět, takto se nemáme k čemu vyjadřovat.
Metelková: Ale to není až tak nutné, stačí, když se to řekne, přece si nebudeme dopisovat,
když si to můžeme říct. Ale ať se to řekne na rovinu a je ke všem věcem otevřená diskuse.
Novák: Dejme tam i Fichi pro obce, ať to není pouze pro podnikatele.
Metelková: Dobře, je ale rozumné vyhlašovat tři Fiche, když máme pouze 600 tis.?
Chudová: Může se stát, že podnikatelé to nakonec nepodají. I když tedy je třeba podpořit
i ty zemědělce.
Metelková: Také jsme zvažovali i ty obce, jen aby byly připraveny na to, že prostředky
jsou omezené.
Michalus: Možná bychom tam mohli podotknout, že je pravděpodobné, že bude
podpořen pouze 1 projekt.
Novák: Takže to bude ve Výzvě rozdělena alokace na jednotlivé Fiche?
Metelková: Ano, ve výzvě to musí být určeno s tím, že to pak jde změnit podle
skutečnosti.
Návrh na vyhlášení Fichí:
Fiche 1 – Rozvoj drobného podnikání nebo Fiche 10 – Ubytování, sport – dle konzultace
záměru p. Lanchiho se SZIF, kam záměr patří.
Fiche 4 – Výroba potravin
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Fiche 8 – Občanské vybavení a služby

3. Zhodnocení postupu prací na ISU
Metelková:
- Na minulé schůzce jsme se dohodli, že je potřeba získat ještě nějaká data od obcí
s tím, že p. Vavrečka udělá takový pasport obcí, p. Kočí to vzorově vyplní a rozešle se
obcím. Proběhla zatím pouze 1. Fáze, obcím rozesláno nebylo.
- Zatím nemám další verzi zpracované strategie, o kterou jsem žádala pana Vavrečku,
takže nevím, v jaké fázi je. Předpokládám, že nám to dnes řekne.
- Poprosila bych Výbor, aby trochu tlačil na zpracovatele, mám obavy, aby se vše
stihlo.
- Všem byla zaslána nová verze metodiky ke zpracování strategie i panu Vavrečkovi.
- Zvážit, zda se v rámci přípravy a realizace strategie zapojit do MA21
4. Zapojení členů výboru a členů MAS do přípravy strategie
-

-

-

-

Metelková: Navrhuji, aby vedení jednání ke strategii vedl vždy některý člen Výboru,
bude to mít větší váhu. Je také potřeba si uvědomit, že odpovědnost za přípravu
strategie má Výbor a měl by mě úkolovat.
Michalus: Ten tok informací je ale na vás.
Chudová: To já nemám šanci všechno přečíst.
Michalus: Když mi něco pošlete a vidím, kolik to má stran.
Struška: A to nejde přečíst jednou.
Metelková: Samozřejmě, co se týče metodického vedení to je určitě na mě, ale za
přípravu je odpovědný Výbor a postup, kam by to mělo směřovat, by měl určovat
Výbor, ne já.
Dále navrhuji, aby jednání Výboru i jednání ke strategii byla uskutečněna vždy na
některé obci (pozn. či jiného člena MAS) – větší zapojení členů do přípravy i činnosti
MAS.
Chudová: další jednání může být u nás.
Struška: nachystáme tedy nějaký kalendář termínů a obcí?
Metelková: To spíše budeme domlouvat aktuální termín vždy s nějakou obcí, to jim
nemůžeme tak stanovit sami. Bylo by dobré, kdyby u toho také byli zastupitelé obcí.

5. Dodatek ke smlouvě č. 1
-

Metelková: Byl zpracován dodatek č. 1 ke smlouvě se zpracovatelem částí strategie.
Dodatek č. 1 byl předán p. Vavrečkovi, zatím bez odezvy.
V dodatku je uloženo, že p. Vavrečka zpracuje podrobný harmonogram prací, ať se
máme čeho držet. Já to po něm chtěla i před tím, ale zatím ho nemám, takže jsem to
dala do smlouvy. Také je snížena cena o tisky strategií, budeme si tisknout sami. Také
je stanoveno, že úhrada ceny za zpracování bude až po odevzdání a odsouhlasení
díla.
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-

Členům Výboru byl dodatek zaslán předem, připomínky poslal pouze p. Novák, ty
byly zapracovány.

6. Zapojení do přípravy strategie města Bruntál
-

Metelková: Zapojila jsem se za MAS do činnosti pracovních skupin vytvořených pro
přípravu strategie Města Bruntál. Je to vhodné z hlediska toho, že jsme povinni
zohlednit nižší strategie i ve strategii naší, navážu tak také užší spolupráci s městem
a získám nové kontakty pro případnou spolupráci. Je také dobré vidět, kam se ubírá
strategie města a jaký pohled mají odborníci v daných oblastech.

7. Vrácení faktury Městem Bruntál – Členské příspěvky
-

-

Metelková: návrh - zaslat dopis, že město by mělo podat žádost o prodloužení
termínu splatnosti faktury s uvedením, do kdy bude ČP uhrazen. Zároveň sdělení, že
MAS HJ nemůže tedy dodržet splátkový kalendář na úhradu půjčky, plánovaná
splátka bude uhrazena po obdržení úhrady ČP Městem Bruntál.
Struška: To o úhradě splátky tam nedávejme, já se starostou promluvím, měl jsem
slíbeno, že to bude uhrazeno.
Novák: pošleme tedy fakturu zpět, není důvod k jejímu vrácení, měla by být
uhrazena. Kdy jsme měli uhradit další splátku?
Metelková: V dubnu 150 tis. a červen 50 tis.

8. Informace o přípravě Výroční zprávy
Metelková: Začala jsem se zpracováním Výroční zprávy za rok 2012, je to tedy rozpracované,
postupně na tom dělám.
9. Informace o odložení auditu
Metelková: Zpracování auditu je odloženo do doby, až komora auditorů dokončí metodiku pro
zpracování auditu pro MASky.

Další schůzka bude 9.5.2013 v Karlově Studánce.

Usnesení Výboru MAS
Výbor MAS schvaluje:
Č. 17/4/2013:
Pro Výzvu 07 – 2013 – 19. kolo PRV vyhlášení těchto Fichí a alokace:
Fiche 1 – Rozvoj drobného podnikání nebo Fiche 10 – Ubytování, sport – dle konzultace
záměru p. Lanchiho se SZIF, kam záměr patří.
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Fiche 4 – Výroba potravin
Fiche 8 – Občanské vybavení a služby
Alokaci ve výši 606 341 Kč.
Č. 18/4/2013:
Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Enterprise
Výbor MAS pověřuje:
Č. 19/4/2013:
Manažera MAS k příjmu žádostí pro Výzvu 07 - 2013.
Výbor MAS bere na vědomí:
Informace o průběhu VH NS MAS.
Informace o průběhu přípravy strategie.
Informaci o zapojení do přípravy strategie města Bruntál.
Informaci o přípravě Výroční zprávy za rok 2012.
Informaci o odložení zpracování auditu za rok 2012.
Zapsala: Metelková
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