Zápis z Výboru dne 20. 9. 2012
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání:
- Metelková – ISRÚ - finanční návrh, který bude předložen obcím na plánovaném
setkání;
- Pan Struška: zajistí, aby Město Bruntál ve spolupráci s MAS sezvalo setkání starostů,
aby toto setkání mělo větší váhu;
- Členové Výboru: nominace aktivních lidí do pracovních skupin;
2. ISRÚ:
- Jednání starostů;
- Výběrové řízení – schválení směrnice, schválení výběru dodavatele;
- Vytvoření týmu, nominace do pracovních skupin;
3. Vratka Bruntál – návrh 100 tis. Kč
4. Vratka MSK – geopark – 196 tis. Kč
5. Výzva – Veřejná prezentace, výběrová komise – 11. 10. 2012, odevzdání projektů na SZIF
do 23. 10. 2012.
6. VH NS MAS Nové Hrady na akci Venkov 2012 1. – 3. 10. 2012 – pověření
7. VH MAS – 25. 10. 2012, Výbor 19. 10. 2012
8. Různé – Země živitelka, Podpis projektu – středa;

Jednání:
1. Předložení finančního návrhu včetně způsobu práce – sepsána smlouva s panem
Vavrečkou a Vysokou školou podnikání o realizaci analytické a strategické části.
a. V rámci úspor, které jsou v MAS realizovány by za období 2012 – 2013 bude
uspořeno cca 400 000 Kč. Na rok 2014 je třeba o půl milionu víc. A to z důvodů
realizace Standardů, realizace Strategie apod.
b. Zatím se projednává, zda budou muset MAS dělat SEA – což by každou MAS stálo
100 tisíc.
c. Do budoucna vzrostou nároky na kvalitu zaměstnanců – vzdělání, profesní
znalosti apod.
d. Jakým způsobem by měla fungovat MAS pro práci s OP? – Strategie řeší celkovou
situaci území, pak budou vytvořeny jednotlivé programové rámce, které budou
řešit dané OP.
e. Nominace do pracovních skupin – nám se podařilo získat Petru Kostkovou a paní
Rychlíkovou. Členové Výboru nikoho. Starostové pro setkání budou vyzváni
k návrhu lidí pro spolupráci se Strategií.
f. Pokud Starostové neuvedou své potřeby a záměry jednotlivých obcí, nebudou
moci žádat pro danou věc, resp. nebudou mít nikde podložené, že o tom
uvažovali a že je to v rámci strategického rozvoje území – podobná situace jako
s ÚP.
2. ISRÚ – Starosta z Bruntálu nechce svolávat schůzku starostů v tuto dobu. To znamená, že
si to budeme muset svolat sami!!
a. Datum setkání bude 18. 10. 2012 v 10 hodin pro starosty v 9 hodin bude Výbor.
Paní Urbánková nabídla své prostory ve škole, kam se vejdeme – multimediální
místnost.
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b. Schválení směrnice pro výběrové řízení – bylo to vytvořeno dle zákona, kde
nebylo třeba nic měnit či přidávat.
c. Pověření k zakázce na Strategii pro Ivanu Metelkovou.
Projekt Nadace Partnerství – ovocné stezky a podpora organizace – pokud by se to
povedlo, podařilo by se ušetřit nějaké finance i pro rok 2014.
Smlouva a nabídka s p. Vavrečkou – připomínky: chybí termíny, je třeba jednu
odpovědnou osobu atd. Implementační část si budeme jako MAS dělat sami, to není
možné, aby nám to realizoval někdo jiný. K nabídce sami jsme se lekli km a dalších věcí,
ale po propočtu se ceny nejeví nijak nadsazené. Určitě bude třeba pozvat i pana Vavrečku
na jednání starostů – jako pomoc při komunikaci se starosty.
Vratka Bruntál - I. Metelková si vytvořila detailní přehled o čerpání a hospodaření MAS.
Stále zůstává cca 200 000 Kč na účtu. Navrhujeme poslat 100 000 Kč na jejich účet.
Výbor je pro.
Geopark – je zde obrovský problém s nalezením lidí pro spolupráci, podařilo se najít 2
lidi, kteří jsou však odborníci, tzn. chybí lidé na organizační spolupráci. Na posledním
jednání bylo dohodnuto, že Geopark bude realizován a zpracováván na základě
působnosti MASek. Každá MAS nominuje 4 lidi do jednotlivých skupin, které budou tvořit
organizační strukturu Geoparku. Ovšem po apelaci na člověka, který by byl odpovědný a
měl na starosti celkovou realizaci záměru – ticho po pěšině. Stejně tak s partnery na
spolufinancování projektu z MSK na Geopark je opět ticho po pěšině. Což znamená, že je
ke zvážení realizovat vratku MSK.
Výzva 05-2012 – 11. 10. 2012 – veřejná prezentace, paní Urbanková opět nabídla své
prostory, nevadí, když to bude do večera.
- I. Metelková i Z. Metelková mají pověření na přebírání projektů.
Mimořádná VH – pověření I. Metelková pro hlasování.
Valná Hromada – 8. 11. 2012 na 15 hodinu s tím, že Výbor se sejde ve 14 hodin
odpoledne. Pan Struška osloví Kontrolní komisi na vytvoření zprávy o hospodaření MAS
a bude zpráva z činnosti Výboru.
Účast na konferenci Evropské příležitosti regionu – na základě prezentace paní
poradkyně Srnové se s MAS počítá pro další programovací období!!!
Zuzana Metelková končí svou práci od 1. 10. 2012.

Zapsala: Z. Metelková
Ověřila: I. Metelková

