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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednání:
1. Zastoupení MAS HJ ve Sdružení pro Geopark Jeseníky
Struška: je nutné nominovat zástupce MAS doSdružení pro Geopark Jeseníky, bude se
konat VH sdružení, a to dne 25.1.2013. Je potřeba navrhnout zástupce 4 skupin: expertní
(geologové, přírodní vědy), veřejná správa, manažerská (organizační), podnikatelská a
NNO.
Do skupiny VS se hlásí P. Struška, sice nemůže 25.1.2013 jet, ale bude navržen do
organizační struktury.
Do manažerské skupiny se hlásí I.Metelková.
Do podnikatelské p. Novák.
Zbývá expertní skupina.
Chudová: byl teď u nás na obci nějaký starší pán s paní, ale nevím jméno. Ti se o takové
věci zajímají, zkusím zjistit a dám vědět.
Struška: Co tak někdo ze životního prostředí?
Metelková: Nevím, zda úředníci jsou ty pravé osoby.
Urbanková: Mohu od nás vyslat nějakého dějepisáře.
Metelková: Musí to být osoba, která nám bude schopna pomoci s navrhováním a
přípravou toho, co by se tu mělo udělat.
Urbanková: Kdo se stará o expozici v K. Studánce?

Metelková: CHKO Jeseníky.
Metelková: P. Čermák resp. p. Marek z Rýmařova nám doporučil p. Hodného, zatím jsem
ho nekontaktovala, čekala jsem, zda někoho nenavrhnete, on na našem území dělal již
nějaké odborné práce, takže to zde zná. Zkusím ho oslovit.

2. Informace o výběru ČP
Metelková:



ČP za rok 2011 jsou kompletně uhrazeny;
ČP za rok 2012 nezaplatilo Město Bruntál a Galerie v kapli

P. Novák: teď po novém roce přišla platba 10 000 Kč, to bude asi od Města Bruntál.


Žádost Galerie v kapli: odpuštění ČP na rok 2012

Metelková: Galerii v kapli byly odpuštěny ČP na rok 2011, nyní žádá znovu i na rok 2012,
žádost byla zaslána emailem, písemně ji p. Novotný nechce poslat, že je to byrokracie.
Struška: Pokud vím, tak se jim galerie rozjíždí. Navrhuji, aby zaplatili.
Novák: Jak k tomu přijdou ostatní neziskovky, které platí.
Metelková:
Mám udělaný propočet výše ČP pro obce dle počtu obyvatel k 31.12.2012 z údajů ČSÚ.
U podnikatelů budeme vždy chtít prohlášení o počtu zaměstnanců k 31.12. uplynulého
roku a podle toho se stanoví výše ČP.

3. Výzva 06 - 2013
Metelková:
 Byly zaslány Fiche ke schválení, SZIF však neschválil preferenční kritérium, že
body získá žadatel za členství v MAS, bylo nutné tento bod odstranit. Nyní je toto
kritérium definováno opět jako body za aktivitu. Fiche jsou tedy schváleny.
 Byla schválena Výzva.
 Na stránkách jsou již všechny dokumenty pro výzvu včetně výzvy samotné.
 Je nutné pověření pro příjem žádostí.
 Je nutné šířit informaci o možnosti podávání žádostí o dotace, aby byly všechny
finance vyčerpány.

4. Strategie MAS
Metelková:
Pro zopakování základní údaje:






Zadavatel:
MAS Hrubý Jeseník
Gestor tvorby strategie:
Programový Výbor MAS Hrubý Jeseník
Koordinátor tvorby strategie: Manažer MAS Hrubý Jeseník
Řídící skupina, výkonný tým:
 Zástupce zadavatele:
Programový Výbor MAS Hrubý Jeseník,
manažer MAS Hrubý Jeseník
 Zástupce zpracovatele:
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Kompetence ŘS: zajištění operativního rozhodování z hlediska přípravy
strategie, přijímání/nepřijímání a schvalování/neschvalování předložených částí
strategie, rozhodování o procesních a metodických záležitostech přípravy
strategie;

 Pracovní skupiny: zástupci obcí, odborné i laické veřejnosti, zástupci nevládních
organizací, podnikatelů.
Zájemci o členství v PS:
Bruntál: Petra Kostková, Lubomír Klaban, Renata Rychlíková, Michal Kafura?
Karlovice: Kateřina Kočí, Werner Scheffler
Andělská Hora: Miroslav Novotný, Jan Vavřík
To je málo na to, aby byly vytvořeny tematické pracovní skupiny.
Chudová: Mohlo by to udělat tak, že až p. Vavrečka pošle nějaký zpracovaný materiál,
každá obec ho samostatně projedná a připomínkuje.
Metelková: To je dobrý návrh, já však k tomu, abych to pak mohla doložit, potřebuji
doklady o tom, že byly vytvořeny pracovní skupiny, že to projednaly, že dávají p.
Vavrečkovi připomínky a návrhy atd.
Ono se dá pojmout tak, že pracovní skupiny nebudou tematické, ale budou vytvořeny
pracovní skupiny v každé obci, obce si je vytvoří sami, vždy každý materiál zde bude
projednán, je však nutné pro doložení realizace strategie, aby obce nám předaly
prezenční litiny a zápisy. To se jim musí dopředu říci. Každá obec také stanoví
odpovědnou osobu, se kterou budeme komunikovat.
Chudová: Ano, my uděláme nějakou pracovní schůzku, kde to prodiskutujeme.
Struška: Až pan Vavrečka něco pošle, svoláme schůzku starostů, kde jim to představí a
kde jim také řekneme, co po nich chceme.
Metelková:
 Současný stav: p.Vavrečka stále zpracovává analýzu, dle smlouvy měla být
hotova do konce roku 2012. Jak budeme postupovat? Ve smlouvě je postih za
nedodržení termínu 0,05 % – posílal omluvu, protože dělal projekt a následně byl
nemocný.
Struška: Je nutné postupovat dle smlouvy, protože by se nám to vrátilo, šetříme každou
korunu.
Novák: Jde o normální smluvní vztah, musíme se držet smlouvy.
Metelková:
 Je připraveno vyúčtování za rok 2012, které se musí odevzdat do 15.1.2013.
V pondělí to povezu do Ostravy.

- Navrhuji úpravu smlouvy s p. Vavrečkou, bude upravena výše DPH na 21% a
bude snížena částka za tisky o 4 500 Kč – budeme tisknout sami, protože některé části si
budeme zpracovávat sami a doplňovat je do strategie.
CELKEM bez DPH
- tisky
Celkem bez DPH
DPH (21%)
Celkem včetně DPH 21%

199 850,00 Kč
4 500,00 Kč
195 350, 00 Kč
41 023,50 Kč
236 373,50 Kč

Budou se vystavovat faktury obcím na částku 6 555 Kč? Zatím zaplatila pouze Světlá
Hora.
Struška: ano, faktury se vystaví, je to jednodušší pro proúčtování.
-

5. Různé
Struška:
Budu v MAS působit jako fyzická osoba, na ne jako zástupce Města Bruntál. Tak budu mít
možnost na VH hlasovat.
Chudová:
Žádám o prodloužení termínu úhrady částky 6 555 Kč pro obec K.Studánka do konce února,
máme rozpočtové provizorium.
Struška:
Mám informaci o tom, že MSK neschválil dotační program POV, to už sem do toho venkova
nepůjde nic. Snad pak se obce budou víc snažit u MAS.
Chudová: Ano, víme o tom.

 Usnesení
-

Výbor schvaluje:

č. 1/1/2013:
Nominaci do organizační struktury Sdružení pro Geopark Jeseníky a zastupování na VH:
do expertní (geologové, přírodní vědy) skupiny: p. Hodného – pokud bude mít zájem, jinak se
bude hledat náhrada, do skupiny veřejná správa – p. Strušku, do manažerské (organizační)
skupiny- p. Metelkovou, do podnikatelské a NNO skupiny – p. Nováka.
Č. 2/1/2013:

V případě nedodržení termínu předložení analytické části strategie, kterou zpracovává p.
Vavrečka se bude postupovat dle uzavřené smlouvy a bude uplatňována sankce 0,05 % za
nedodržení termínu. S tímto závěrem bude p. Vavrečka ihned seznámen s tím, že v souladu se
smlouvou mu běží smluvní pokuta.
Č. 3/1/2013:
Uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování ISRU s p. Vavrečkou, a to z důvodu změny DPH na
21% a vyjmutí částky 4 500 Kč za tisk strategie.
Č. 4/1/2013:
Vystavení faktur obcím na mimořádný příspěvek na zpracování strategie.
Č. 5/1/2013:
Prodloužení termínu pro úhradu částky 6 555 Kč pro Obec Karlova Studánka kvůli
rozpočtovému provizoriu.

- Výbor neschvaluje:
Č. 2/1/2013:
Žádost Galerie v kapli o odpuštění ČP za rok 2012 ve výši 500 Kč s tím, že Galerie bude s tímto
závěrem seznámena manažerem MAS a bude jí stanoven konečný termín úhrady do konce ledna
2013.
- Výbor pověřuje:
Č. 3/1/2013:
Manažera MAS k příjmu žádostí ve Výzvě 06 – 2013.

Zapsala: Metelková

