ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ VÝBORŮ MAS HJ A MAS NJ
Dne:
Místo:
Přítomni:

27. 5. 2014
Valšov, Obecní úřad
dle prezenční listiny

Uvedeného dne se konala 2. Schůzka Výborů MAS Hrubý Jeseník a MAS Nízký Jeseník. Důvodem
setkání bylo projednání návrhu na sloučení obou MAS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po úvodním přivítání předsedy Strušky, předává slovo oběma manažerům MAS (Ivana Metelková a
Pavel Kolář), aby informovali o postupu na sjednocení obou MAS.
1) Nový název MAS Bruntálsko: bez výhrad
2) Stanovisko SZIF ke sloučení: p. Kolář zaslal ing. Hanoldové do Prahy hlášení, vše je předáno
Ministerstvu zemědělství k posouzení, probíhá vzájemná komunikace
3) Návrh smlouvy o fúzi sloučením: Struška se ptá na rozpočet, ten nebude součástí smlouvy,
ale účetní uzávěrka bude k 30. 5. a ta už bude součástí smlouvy.
4) Oznámení o sloučení: Nikdo nemá připomínky k návrhu smlouvu, může se zaslat všem
členům.
5) Ověření dotací MS NJ: Kolář: NJ má dotaci na tvorbu strategie z MSK, paní Bartošková vzala
na vědomí současnou situaci, dotace by se nemusela vracet.
6) Závazky a pohledávky MAS NJ: MAS NJ má úvěry u České spořitelny, podle Koláře, se bude
možná muset udělat na krátké přechodné období trojdohoda. Byly předány dokumenty,
probíhá komunikace.
Metelková: na minulém jednání p. Blažek uvedl, že členové MAS NJ budou ručit za
své závazky. To by si však zřejmě měli schválit na VH.
Předseda MAS NJ Blažek se domnívá, že jejich členové budou ručit za své závazky.
Mělo by být součástí VH.
7) Návrh nových stanov
Kostková: MAS HJ projednal návrh stanov s právníkem – bez připomínek.
Blažek: My se stanovami souhlasíme, není potřeba dalšího právního názoru.
8) Valná Hromada
bude se konat v Karlově Studánce v lázeňském domě Libuše, nejprve budou odděleně
jednat obě Valné hromady o fúzi, po schválení už společně.
Metelková: Bude nějaký problém se schválením fúze?
Kostková: Někteří starostové vyjádřili obavy, že bude méně finančních prostředků.
Metelková: Dosud byly finanční prostředky podle počtu obyvatel, nově by se kromě
počtu obyvatel měla zohledňovat také rozloha zemědělské a lesní půdy. Tento model je
navržen pro PRV, jak to bude v ostatních OP, se neví.
Blažek se domnívá, že žádné potíže nenastanou.
Metelková: Od jedné p. starostky byl vysloven návrh, že fúzi by mělo odsouhlasit
zastupitelstvo každé obce. Je to dle vás nutné?
MAS má VH, která to schvaluje, starostové si to musí v zastupitelstvech projednat sami,
spíše je informovat.
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Struška: Oba manažeři by měli připravit program Valné hromady.
Financování VH: Chudová: Pronájem v Libuši bude stát 2 000 Kč plus cena za občerstvení,
neboť se z důvodu naplánované dovolené nemůže zúčastnit, bude zastupovat pí.
Halekalová starostka Karlovic.
Metelková: Financování VH by mělo být na půl mezi obě MAS. Ostatní souhlasí.
Na VH by se mělo projednat i výše členských příspěvků: MAS HJ je má odsouhlasené do
roku 2015.
Metelková: V dalším období bude na provoz MAS dotace jen ve výši 95 %, zbylých 5 %
bude nutné spolufinancovat z vlastních zdrojů. S tím je potřeba počítat.
Kučerová: Je nutné přesvědčit obce, aby zvýšily poplatky po vzoru MAS HJ, aby se
nemuselo financovat skrz úvěr a platit zbytečně úroky.
Účetnictví
Bude jen jedno, ale bude krátké období přesahu obou účetnictví, MAS NJ (předseda) by
měl do pátku podat výpověď jejich účetní, z důvodů běhu výpovědní doby.
Orgány MAS
Nominace členů
Metelková: Nově by mělo být větší členění členů MAS než doposud, a to dle zájmových
skupin. My musíme navrhnout skupiny a každý člen se přiřadí k příslušné kategorii.
Blažek, Kučerová: Je třeba připravit kandidátku do voleb do orgánů MAS, aby nedošlo
ke zmatkům a živelným volbám jako na minulé VH MAS NJ.
Rozpočet
Metelková: Měl by se vytvořit návrh rozpočtu sloučených MAS a plán příjmů a výdajů. Je
třeba prověřit, jak bude financování sloučených MAS vycházet.
Blažek se ptá, jak to bude s financováním ze strany SZIFU, jestli budou financované obě
sloučené MAS. Dostává se mu kladné odpovědi. Dále ho zajímá, jak se bude platit, účetní,
neboť po sloučení bude dostačující jen jedna.
Kolář: Účetní bude jen jedna, prostředky se SZIFU se mohou se použít na provoz sloučené
MAS. Struška dodává, že ty prostředky nemohou být použity na Výzvy.
Metelková: Jak má MAS NJ zajištěno další financování? Nevíme, jak to bude v roce 2015
se zahájením financování, tedy s rozjezdem nového období.
Blažek: Jdou převést úspory ze SZIF z roku 2014 do 2015 nebo se musí nevyčerpané
peníze vrátit zpět?
Metelková: Nelze převádět úspory do dalšího roku. Příští rok je nejasný, nové Výzvy by se
mohly objevit nejdříve na podzim roku 2015.
Blažek: Z čeho se tedy bude dotovat provoz kanceláře v příštím roce?
Metelková, Kolář: Je v jednání dotace se SZIF ve výši 500 tis. Kč, která by měla být do
poloviny roku 2015.
Metelková otvírá otázku členských příspěvků. MAS HJ počítala s obdobím po roce 2015,
proto má navýšené členské příspěvky, aby mohl být zajistně provoz.
MAS NJ by si měl připravit návrh rozpočtu.
Průběh tvorby Strategie CLLD
Financování: MAS NJ již vyčerpal 180 000 Kč z dotace poskytnuté MSK, po sloučení by se
nemělo nic vracet.

Stránka 2 z 3

MAS HJ, má dotaci z MSK, i z OPTP. Zatím nebylo nic vyčerpáno. Dotace z MSK bude
sloužit jako finanční rezerva, z OPTP by mělo jít 340 000 na mzdy manažerů, zpracovatel
strategie R. Lokoč poslal návrh na 175 tis. Kč, dalších 100 tis. pro Hanu Jirsovou a 65 tis.
D.Rucki. Potřebuji vědět, jestli je pro čerpání nějaký strop. K dispozici je z OPTP 750 tis. a
z MSK 165 tis. – zde je nutné spolufinancování – cca 30 tis.
Kostková: Lepší je vyčerpat dotaci v plné výši.
Na příštím jednání Výboru by měl být přítomen i zpracovatel Strategie p. Lokoč a
představit dosavadní výstupy z práce.
13) PROJEKT MOS (meziobecní spolupráce)
Metelková: MAS by se měla propojit s obcemi i pomocí projektu MOS. MAS totiž bude
v dalším období také příjemcem dotací, a tudíž by mohla být příjemcem dotací i pro
projekty, které vzejdou ze strategie zpracované v rámci projektu MOS, na kterých se obce
dohodnou. Tím by se zamezilo tomu, aby v rámci MOS musela být vytvářena další
organizace, která by byla příjemcem takto dohodnutých dotací. Tím bychom také
odůvodnili to, proč budeme chtít po obcích vyšší členské příspěvky. Můžeme obcím takto
pomoci.
Kučerová: Moc celému projektu MOS nerozumím, zatím jsem jen vyplňovala dotazníky.
Metelková: Příští týden bude jednání se starosty, kde jim bude projekt představen včetně
dosavadních výstupů a návrhů. Starostové by se v dalším období podle mě měli scházet
aspoň jednou za 3 měsíce a probírat potřeby obcí a pracovat na zlepšení vzájemné
komunikaci.
Kučerová oponuje nedostatkem času a upřednostňuje elektronickou komunikaci.
Chudová: Je zvědavá na výstup z tohoto projektu, osobně v tom nevidí přínos.
Struška: Řada starostů ví o projektu MOS velmi vzdáleně. Je nutné je seznámit
s projektem, zhodnotit přínosy, celkové výstupy, tak aby nedocházelo k pochybnostem.
14) Přihláška sdružení PROVRBNO do MAS. (už jen Výbor MAS HJ)
Sdružení PROVRBNO podalo přihlášku. Nikdo nemá námitky.
Výbor schvaluje přijetí.

Usnesení Výboru MAS HJ
Výbor MAS HJ schvaluje:
Usn. 15/5/2014
Návrh smlouvy fúzi sloučením a ukládá manažerovi zaslat návrh všem členům MAS.
Usn. 16/5/2014
Přijetí sdružení PROVRBNO za člena MAS Hrubý Jeseník

Příští jednání se uskuteční 10. 6. 2014 v kanceláři MAS Hrubý Jeseník.
Zapsal: Macrineanu
Ověřil: Metelková
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