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

18. 6. 2014
Bruntál, kancelář MAS Hrubý Jeseník
dle prezenční listiny

Uvedeného dne se konala 3. Schůzka Výborů MAS Hrubý Jeseník a MAS Nízký Jeseník. Důvodem
setkání bylo projednání návrhu na sloučení obou MAS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V úvodu seznamuje manažer MAS Nízký Jeseník p. Kolář s e-mailem (v příloze této zprávy) od Ing.
Hanoldové ze SZIFu, ve kterém se nedoporučuje fúze obou spolků. V případě, že by tomu došlo, SZIF
by pohlížel na MAS Nízký Jeseník, jako žadatele, který porušil podmínky Pravidel MAS, kdy není
splněna doba udržitelnosti strategie (5 let) a došlo by k uplatnění sankcí (vrácení 100 % dotací).
Dále vysvětluje, že MAS Nízký Jeseník by dle SZIF musela fungovat, jen jako udržovací, čili nadále
udržovat IČO a mít minimální počet členů (3). Provoz takové formální skupiny by se podle něj blížil
k nulové finanční částce. (max. bankovní poplatky)
 předseda MAS Hrubý Jeseník Struška: Jak to bude s připravovanou strategií? Bude nutný
územní souhlas obcí?
 Kolář: Bude jen jedna strategie, zastupitelstva obcí vydají souhlas s územní působností
strategie
 starostka Valšova p. Kučerová: Fúze podle pravidel SZIFu není možná, ale podle zákona ano.
Zákony by měl být výš postaven než pravidla na ministerstvu?
 Blažek: Bez řádného právního hlediska do ničeho nejdu. MAS Hrubý Jeseník, jako nástupnická
organizace by převzala veškeré závazky. Neví v čem je problém ze strany SZIFu. Není se tedy
potřeba obávat, že nebude dodržena udržitelnost. Budou ohroženy obce?
 Kolář: Nebudou, ty přejdou územně pod MAS Hrubý Jeseník. Kučerová: Jedna organizace
nemůže být členem ve dvou MAS.
 Blažek: Zrušíme VH a bude nutné jednat s kompetentními osobami, které nám vše vysvětlí.
Bude nutné si dopředu připravit dotazy, argumenty,.. Bylo by vhodné se spojit se starostkou
Moravského Berouna. Kdy tedy uspořádáme VH ?
Mezitím p. Kolář domlouvá termín v Praze, kde by sešli předsedové MAS, manažeři a Ing. Kadlecová a
zástupci NS MAS pánové Winter nebo Krist. Termín byl domluven na 27. 6. v 10:00.
Blažek: Jak to bude se strategií, do kdy se musí odevzdat?
Radim Lokoč: Do 30. 8. 2014 je nutné odevzdat analytickou a návrhovou část, kvůli dotaci z projektu
OP Technická pomoc. Tvorba analytické části pro Nízký Jeseník, byla téměř hotova, bohužel vlivem
slučování je nutné celou část přepracovávat. Není to jednoduché, ale daří se. Je nutné udělat
dotazníkové šetření pro území MAS Hrubý Jeseník (pro podnikatele, starosty, občany a neziskové
organizace) Dále je nutné pro obě území udělat i krátké dotazníkové šetření s představiteli základních
a středních škol. Je nutné i doplnit některé záměry. Strategie je důležitá pro čerpání dotací z nových
operačních programů.
 Struška: My též rušíme přípravy na VH ale budu se snažit udělat vše proto, abychom nadále
fungovali.
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Po ukončení Výboru:
P. Kolář po telefonickém rozhovoru s předsedou NS MAS a právníkem NS MAS,
kteří se domnívají, že stanoviska SZIFu nejsou správná, informuje oba předsedy,
kteří se dohodli, že se VH budou konat.
Příští jednání obou Výborů se uskuteční 24. 6. 2014 v 9:00 v kanceláři MAS Hrubý Jeseník.
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