Místní akční skupina

Hrubý Jeseník

Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál

Podporu jeme rozvoj Jeseníků

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORŮ MAS HJ A MAS NJ
Výbor MAS HJ č.:
ŘS ISÚ č.:
Dne:
Místo:
Přítomni:

12/2014
27/9/2014
9. 9. 2014
Bruntál
dle prezenční listiny

Program:
1. Valná hromada
2. SCLLD
3. Projekt SMS
4. Spolupráce s ASZ
5. Různé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet přítomných členů MASHJ:
4, Výbor je usnášení schopný.
Počet členů Výboru MAS NJ:
5, Výbor je usnášeníschopný.
Úvodní seznámení manažery obou MAS o aktuálním dění.
Manažerka MAS HJ informuje Výbory:
- standardizace MAS – podávání žádostí: 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015.
- žádost o podporu strategie: MAS, které získají osvědčení o splnění standardů – zahájení
příjmu: od 24. 2. 2015, schválení leden/únor 2016.
- první výzvy operačních programů – 2015 – individuální projekty
- zapojení MAS do jednotlivých operačních programů – PRV, IROP, OPZ, OPŽP
Manažer MAS NJ informuje o stanovisku SZIFu ke změně žadatele o dotaci z MASNJ na MASHJ
(vyvolané plánovanou fúzí). SZIF vydal souhlas k fúzi, ačkoli byla podána žádost na změnu žadatele o
dotaci, následně zaslal vysvětlující dopis, že tento souhlas máme považovat za souhlas se změnou
žadatele. Na VH se tedy může hlasovat o fúzi.
1. Valná hromada
Termín: 27. 11. 2014 – po volbách.
Kde: MěÚ Bruntál, zasedačka zastupitelstva – předběžně domluví Petra Kostková
Všem členům budou zaslány materiály min. 1 měsíc předem kvůli fúzi.
Program VH:
Úvodní slovo předsedů
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu a způsobu vedení diskuse
Schválení smlouvy o fúzi spolků (fúze)

Schválení Stanov a Etického kodexu
Schválení volebního řádu a jednacího řádu
Stanovení počtu členů orgánů, volba členů do orgánů MAS
Schválení strategie
Plán činnosti 2015
Rozpočet 2015
Souhrn usnesení VH
F. Struška se ptá na název nové MAS. I. Metelková navrhuje zachování současného názvu MAS Hrubý
Jeseník, jakožto nástupnické organizace dle OZ. V připravených dokumentech i ve strategii je tento
název obsažen. Na VH se doporučuje schválit fúzi, poté případně připustit debatu k názvu MAS, aby
se předešlo k zablokování schválení fúze.
I. Kučerová se ptá, jaká je situace ohledně kandidátek do jednotlivých orgánů MAS. Oběma Výborům
jsou předloženy návrhy kandidátů připravené na předchozí VH. J. Mikšík chce vědět odbornost
kandidátů do Výběrové komise. Všichni kandidáti mají zkušenosti s projekty.
Není zatím vhodný kandidát na předsedu MAS. Je doporučeno poslat členům návrhy kandidátů a po
volbách resp. ustanovujících zastupitelstvech ještě jednou (kvůli možné obměně starostů).
Usnesení:
Výbor MAS HJ a Výbor MAS NJ:
Schvaluje Program Valné hromady.
Ukládá manažerovi připravit na další jednání Výboru:
- Návrh rozpočtu 2015
- Plán činnosti 2015
- Vyzvat členy MAS k zaslání návrhů kandidátů do orgánů MAS, a to i po volbách do obecních
zastupitelstev.
Pověřuje Petru Kostkovou k zamluvení zasedací síně města Bruntál pro konání VH na 27. 11. 2014,
popř. k dohodě o přípravě občerstvení a techniky.

2. Průběh tvorby Strategie CLLD
Byl ukončen projekt na přípravu strategie z OPTP, strategie je dle podmínek tohoto projektu
umístněna k připomínkování na stránkách MMR - http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c2/MAS/MAS-Hruby-Jesenik. Probíhá vyúčtování projektu a podání žádosti o proplacení.
Dá se říci, že je ukončena analytická část, probíhají ještě úpravy a dopřesnění některých bodů. V další
fázi se budeme podrobněji zabývat cíli, opatřeními apod. Bude dokončeno do VH, kde bude strategie
schválena.

3. Projekt SMS: MAS, jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů
Realizace: 1. 6. 2014 – 31. 12. 2015.
Aktivity:
1. Studie současného stavu veřejné správy v území.
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2. Dodatek ke strategii MAS týkající se spolupráce obcí a MAS.
3. Metodika spolupráce obcí a MAS.
4. Zásobník dobré praxe.
5. Workshopy pro starosty.
6. Konference.
Argumenty:
- Propojení struktury MAS a obcí – výstupem bude podpis Paktu o spolupráci a partnerství
MAS a obcí.
- zefektivnit chod úřadů, snížit nároky na administrativu, zlepšovat komunikaci v území.
Přínos pro MAS:
Mzdy – 280 000 Kč
Spoluúčast – 56 000 Kč
Přínos pro MAS – 224 000 Kč
První splátka spoluúčasti ve výši 18 166, 60 Kč je splatná do 7 dnů od doručení podepsané smlouvy.
Struška vidí příležitost pro MASku. Mikšík v tom vidí příležitosti jak MASku dál posunout, byla by
škoda, kdyby se MASka nezúčastňovala projektů. Navíc je v tom i finanční přínos na provoz MAS
v nejistém období. Blažek je pro, ačkoli „měkké projekty“ vidí negativně. Podpora v případě, že
nebude na činnost MASky jiná finanční podpora. Měla by být co nejmenší zátěž na starosty.
Výbor MAS HJ a Výbor MAS NJ schvalují smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „MAS, jako
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ mezi MAS a SMS a uhrazení první splátky
spoluúčasti ve výši 18 166, 60 Kč.
4. Spolupráce s ASZ
Agentura pro sociální začleňování nabízí asistenci při tvorbě a připomínkování SCLLD:
Mapování situace sociálního vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením na území MAS do
analytické části SCLLD.
Dotazníkové šetření mezi partnery MAS a dalšími klíčovými aktéry v regionu v oblasti
sociálních a komunitních služeb směrem k prevenci sociálního vyloučení.
Facilitace setkání s potenciálními realizátory projektů za účelem zmapování absorpční
kapacity pro sociální začleňování v regionu.
Připomínkování vaší SCLLD a návrhů opatření v jednotlivých Programových rámcích OP
směrem k oblasti sociálních a komunitních služeb v prevenci sociálního vyloučení.
Spolupráce je již navázána, proběhla první schůzka – při připomínkování strategie, počítáme i
s pomocí při pořádání seminářů k OP, zapojení do lokálního partnerství ve Vrbně pod Pradědem, kde
bude agentura v současné době působit.
Oba Výbory berou na vědomí informaci o spolupráci s ASZ a doporučují, aby MAS jednala s ASZ ve
smyslu jejich získání zpětné vazby z území o jejich působení v Bruntále – zda a jaký je skutečný
přínos jejich projektů a působení. MAS by měla být obezřetná, na jakých projektech bude
s agenturou spolupracovat.

5. Různé
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Blažek se ptá, kdo vede v současné době účetnictví v MAS NJ, když byla podána výpověď účetní k 31.
8. 2014? Zajímalo by ho, jak to bude s financováním na příští rok, jaké budou probíhat projekty a zdali
byla informována účetní MAS HJ o převzetí účetnictví za MAS NJ a za jakých finančních podmínek.
Kolář: Účetní byla skutečně podána výpověď k 31. 8. 2014 ovšem spolupracuje na dobíhajících
projektech spolupráce a tudíž povede naše účetnictví ještě do října. S účetní MAS HJ ještě nebyla
projednána možnost převzetí účetnictví MAS NJ. Příští rok poběží projekt spolupráce, kde by většina
dotace - 90 % měla jít na mzdy. Další příjmy půjdou ze členských příspěvků.
Do příštího jednání Výboru by měly být přichystány podklady k dalšímu vývoji především o stavu
v účetnictví a konkrétních tématech příštího projektu spolupráce.
Metelková požaduje zvýšení záloh za platby za nájem kanceláře do konce roku, kvůli vysokému
vyúčtování, tak, aby platby byly uhrazeny v letošním roce z dotace SZIF. F. Struška domluví schůzku
s vedoucím Hospodářské správy MěÚ Bruntál.
Vzhledem ke společné kanceláři je také třeba vyřešit úhradu za nájem a služby mezi oběma MAS.
Blažek: Nájem by měl být hrazen rovným dílem. Výdaje budou MAS NJ přeúčtovány.
Výbor MASHJ a MASNJ:
Ukládá manažerovi MASNJ:
- dohodnout s účetní p. Bílou možnost převzetí účetnictví MAS NJ.
- připravit informaci o kompletním stavu účetnictví za rok 2014 s výhledem na rok 2015.
Ukládá manažerovi MASHJ:
- dohodnout zvýšení záloh za nájem a služby na Hospodářské správě města.
Příští termín Výboru: 2. 10. 2014 v 9:00.

Zapsal: Mgr. Zdeněk Macrineanu
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