Zápis z jednání Výboru MAS Hrubý Jeseník
Výbor č.:

5/2013

Schůzka ISU č.:

5/5/2013

Přítomni:

Výbor MAS a manažer MAS (dle prezenční listiny)

Omluven:

Urbanková

Program:
1. ISU - Dodatek ke smlouvě č. 1, zhodnocení postupu prací
2. Dohoda o dalším postupu dle harmonogramu – schůzka starostů, projednání v obcích apod. 3. Výzva 07 – 2013 – průběh, jednání Výběrové komise dne 28.5.2013 – út – kde?
4. Vrácení faktury Městem Bruntál – ČP
5. Audit se zpracovává, metodika pro zpracování auditu byla zaslána auditorské firmě
6. Projekty spolupráce
7. Různé

1. ISU - Dodatek ke smlouvě č. 1, zhodnocení postupu prací
-

-

-

Výboru byla předložena emailová komunikace s p. Vavrečkou, aby si Výbor učinil obrázek o
probíhající spolupráci.
Email 18.12.2012 – připomínka požadavku na zpracování návrhu komunitního projednávání a
představení postupu a harmonogramu starostům – neuděláno, komunitní projednání řeší nyní až
harmogram, který víceméně zpracovala MAS
Email 1.2.2013: p. Vavrečka píše - V únoru bychom absolvovali nějaká jednání se zástupci
vybraných zaměstnavatelů a podnikatelů, období na čekání finální verze metodiky zaměříme na
terénní práce – dodnes neprovedeno;
Email 19.3.2013 – jednostranné zastavení prací ze strany p. Vavrečky, požadavek na upřesnění
zadání, bylo mu sděleno, že k žádné změně zadání nedochází
V únoru byla zaslána p. Vavrečkou první verze analýzy, dne 18.4.2013 jsem opakovaně žádala o
další verzi, dodnes ji nemám
V dubnu byl zaslán návrh dodatku s požadavkem na zpracování harmonogramu a doplnění
termínů do dodatku dle tohoto harmonogramu
Email dne 22.4.2013: zaslání dodatku č. 1 ke smlouvě, který však nerespektuje náš návrh a
harmonogramu, který stanovil nereálné termíny a některé činnosti chyběly
Email 24.4.2013: byl zaslán náš návrh harmonogramu i dodatku
Email 26.4.2013 – reakce p. Vavrečky, opět jednostranné zastavení prací do doby dořešení –
nesouhlas se způsobem plateb v dodatku

-

Na minulém jednání bylo dohodnuto, že finální verze analytické části bude zpracována do konce
dubna, širší verze analytické části bude zpracována do poloviny května, zatím není nic

-

Na minulém jednání bylo dohodnuto, že p. Vavrečka osloví SCHKOJ, odmítl udělat, správa byla
oslovena MAS;
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-

MAS také zpracovala databázi podnikatelů, neziskových organizací a škol a všem zaslala formulář
projektového záměru k vyplnění a získání reálných potřeb v území, protože jinak bychom to
nestihli

Jak tedy bude řešen dodatek č. 1 ke smlouvě, budeme se držet prvního návrhu, kde je platba za
odevzdání konečného díla najednou nebo budeme respektovat požadavek na zachování více plateb?
-

Michalus: navrhuji zaplatit 20%, máme tam nějaké sankce?
Struška: ano jsou, to se tam dávalo.

-

Novák: Máme přece harmonogram, který by měl dodržet
Metelková: Tam ale nejsou přesná data, protože to nejde nastavit napřesno, když stále nevíme, kdy
např, bude finální metodika

-

Novák: Ale je tam uveden měsíc.
Metelková: To ano. Můžeme vycházet z toho, co si p. Vavrečka navrhl, tedy analytická část pro
projednávání v obcích 73 700 Kč, dopracování analýzy 20 000 Kč, zpracování strategické části
80 500 Kč, implementační část 25 650 Kč.
Chudová: Tu analytickou část by to chtělo sloučit do jedné platby.

-

-

Metelková: To ano, ale jinak by bylo lepší ponechat tři platby, protože zpracování programových
rámců se bude odvíjet až od OP, které budou kdoví kdy.
Novák: Tu poslední platbu navrhuji udělat ne tak nízkou, třeba 50 000 Kč, aby měl motivaci na
dokončení.
Michalus: Já bych dal ještě daleko více, aby měl motivaci.

-

Novák: Jak je to, potřebuje on od nás něco, aby mohl dokončit analytickou část?

-

Metelková: no, vlastně by měl všechno dělat on, bude potřeba tam pak doplnit údaje za CHKOJ, ale
to je možné i potom
Novák: ty obce k tomu nepotřebuje? To projednání?
Metelková: Projednání je součástí analýzy, platby budou následovat až po projednání a
připomínkování včetně vypořádání připomínek.
Novák: To je to jak p. Vavrečka plánoval více jednání za den?

-

-

Metelková: ano, tam je potřeba počítat s tím, že je potřeba udělat to v odpoledních hodinách, tak
aby mohli přijít lidé, není to pouze pro starosty, ale pro veřejnost, zastupitele apod.

-

Novák: obce tedy musí udělat nějaké veřejné sezení.
Metelková: myslím, že nejde udělat v jeden den více jednání. Chtěla jsem se domluvit se starosty,
zda to dělat v každé obci – ani neví, zda mají ve všech obcích na to prostory.

-

Novák: asi udělat více jednání v týdnu.

-

Metelková: Předpokládala jsem, že by se udělaly v jednom týdnu dvě jednání.
Novák: a co ta společná schůzka starostů?

-

-

Metelková: To jsem se také chtěla dohodnout na nějakém termínu, předpokládala jsem, že se
sejdeme dnes, ale p. Vavrečka nemohl.
Struška: Já s tím nebudu souhlasit, protože zatím nám nic nedal. Pořád se vymlouvá na metodiku,
ale ta již přece nebude nějak výrazně změněna nebo ne nějak podstatně, že by nemohl dělat.
Novák: My mu ty finance ale dáme až po odevzdání a odsouhlasení té části, dříve nic nedostane.

-

Struška: A jak se to dozví, to mu budeš psát další email?
Metelková: Ano, co jiného. Napíšu mu, jak se Výbor dohodl.

-

Struška: No tak dobře. Já bych mu nedal nic, ale podřídím se, jedině až odevzdá a podle toho, co
odevzdá.

-
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-

Novák: navrhuji úhradu po odevzdání a odsouhlasení každé části strategie takto analytické části –
60 tis. Kč, po odevzdání a odsouhlasení strategické části 60 tis. Kč, po odevzdání a odsouhlasení
celkového díla 100 tis. Kč – částky jsou bez DPH.

Pan Michalus se omlouvá, že musí odejít, ale navrhuje, že MASka se může zúčastnit Lapků z Drakova.
Metelková: To budeme rádi, ale nemáme žádné propagační materiály, to je věc, na kterou nám stále
nezbývá.
Novák: tak udělejme alespoň banner, to je takové nejrychlejší a není to moc drahé. Zjistím, kolik by to
stálo.
Metelková: grafiku udělám já. Velikost A2.
Michalus: To stojí kolem 2 tis. Kč. Bude to 13. a 14.6.2013.
Metelková: Jak je to s těmi prostory v zámečku, dala by se tam udělat prezentace projektů?
Michalus: Tak ale až v letních měsících, jinak se tam netopí. Nebo v restauraci.

2. Dohoda o dalším postupu dle harmonogramu – schůzka starostů, projednání v obcích apod.
úterý 21.5.2013 v 10 hodin K. Studánka
Seznámení s průběhem přípravy strategie – co už je uděláno - Vavrečka
Seznámení s dalším postupem, dohoda na něm - Vavrečka
Informace o projektech spolupráce - Metelková
Různé

3. Výzva 07 – 2013 vyhlášena
Jednání Výběrové komise bude dne 30.5.2013 bude na OÚ ve Starém Městě.
Projekty – Kolomý, Vodní záchranná služba, Lančiová – masáže, obec Karlovice.

4. Vrácení faktury Městem Bruntál – ČP
P. Novák ověří, zda přišly ČP od Města Bruntál, pokud ano zaplatí splátku 150 tis. Kč.

5. Audit se zpracovává, metodika pro zpracování auditu byla zaslána auditorské firmě
Pro jistotu se MAS účastní i poptávky KS NS MAS, která dělá poptávku společnou pro všechny MAS. Je
potřeba uzavřít smlouvu.

6. Projekty spolupráce
Nabídky 3 projekty spolupráce:
-

Geopark – návrh na projekt spolupráce všech MAS zapojených do geoparku Jeseníky. Předmětem
projektu by měly být semináře, konference, průvodci, exkurze apod., náš podíl by měl být cca 500
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– 600 tis. Kč, z toho 10% je potřeba počítat na spolufinancování a také je nutné vyřešit
předfinancování.
Geopark je nyní ve stavu tom, že byla podána žádost na Radu národních geoparků a jsme kandidátským
geoparkem. Nyní je potřeba dopracovat nominační dokumentaci a udělat takovou tu prezentaci pro
veřejnost o tom, co je geopark.
Chudová: Takže tam je spolufinancování 10% a to by bylo formou asi příspěvku obcí?
Metelková: Ano, to se předpokládá.
Chudová: To já se bojím, že na tom se neshodneme, protože nevím, zda zastupitelstvo to schválí.
Struška: Já si také myslím, že to chce něco konkrétního, geopark je pouze značka, zatím nic není.
Novák: Také si myslím, že lepší spíše udělat něco, co je vidět, co ti lidé využijí. Nějaké potřebné věci.
Struška: Na geopark si myslím, že ne, ještě promluvím se starostou, protože na městě jsem měl dojem,
že tomu byli nakloněni.
Struška: Geopark si myslím, že je nyní pouze taková vize, proto jsem spíše pro to hřiště.
-

Regionální značka JESENÍKY originální produkt – společný projekt MAS na území Jeseníků na
rozšíření značky na území MSK, podpora podnikání, předpokládané výdaje 200 – 300 tis. Kč – ano.
Spolufinancování 20 – 30 tis., říct starostům na jednání a vyžádat si předběžný souhlas.

-

Projekt spolupráce s MAS Rýmařovsko na vybudování hřiště a konání společných akcí na území
obou MAS – zapojení Města Bruntál – předfinancování i spolufinancování zajistí město, popř. další
zapojená obec. Je nutné počítat s udržitelností projektu, tedy musí se pořádat následné akce po
dobu 5 let.

Usnesení Výboru MAS
Výbor MAS schvaluje:
Č. 20/5/2013:
Upravený dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Enterprise, který bude dopracován dle výše dohodnutého
postupu.
Č. 21/5/2013:
Zapojení do projektu spolupráce Regionální značka JESENÍKY originální produkt s MAS Nízký Jeseník,
Pomoraví, Jesenicko, Šumperský venkov, Rýmařovsko.
Č. 22/5/2013
Zapojení do projektu spolupráce s MAS Rýmařovsko na vybudování hřiště a konání společných akcí na
území obou MAS.
Výbor MAS neschvaluje:
Č. 23/5/2013
Zapojení do projektu spolupráce Geopark Jeseníky.
Výbor MAS bere na vědomí:
Informaci o konání schůzky se starosty za účasti p. Vavrečky úterý 21.5.2013 v 10 hodin K. Studánka
Informaci o jednání Výběrové komise dne 30.5.2013 na OÚ ve Starém Městě

Zapsala: Metelková
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