Místní akční skupina

Hrubý Jeseník
Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál

Podporujeme rozvoj Jeseníků

Zápis z 6. Valné hromady MAS Hrubý Jeseník

Termín:

13.12.2012

Místo:

Bruntál

Program:
1. Úvod – předseda sdružení Ing. František Struška
2. Zpráva o činnosti Výboru - F. Struška
3. Zpráva kontrolní komise - A.Směšný
4. Volba člena Kontrolní komise - F. Struška
5. Informace o připravovaných výzvách - Metelková
6. Rozpočet 2013 a financování MAS, stav členské základny a členské příspěvky - Metelková
7. Různé:
-

Projekt MSK ISRÚ

-

Partnerství v projektu s VŠP Ostrava „Podnikavé a konkurenceschopné Jeseníky“

-

Členství MAS Hrubý Jeseník ve Sdružení pro Geopark Jeseníky, delegování
zástupců

8. Diskuse, závěr

1. Úvod
Předseda sdružení Ing. František Struška přivítal přítomné členy MAS Hrubý Jeseník.
Počet členů:

28

Počet přítomných členů:

Předseda sdružení konstatoval, že VH je usnášení schopná.
Návrhy pro doplnění/úpravu programu: 0
PRO: 19

PROTI: 0

2. Zpráva o činnosti Výboru

ZDRŽEL SE: 0

19

Předseda sdružení Ing. František Struška přednesl zprávu o činnosti Výboru.

3. Zpráva kontrolní komise
Předseda kontrolní komise A. Směšný přednesl zprávu Kontrolní komise
Hlasování o schválení Zprávy o činnosti Výboru a Zprávy kontrolní komise:
PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Volba člena Kontrolní komise
Předseda sdružení seznámil členy se stávajícími členy Kontrolní komise a konstatoval, že
zastoupení členů není v souladu s Pravidly PRV, neboť obce dle stávajícího zastoupení
mají v Kontrolní komisi nadpoloviční většinu.
Současní členové:
 Směšný – Obec Staré Město
 Mátéová – SDH Š.Niva
 M. Novotný – Město Andělská Hora
Proto bylo navrženo, aby byl nahrazen p. M. Novotný, zástupce Města Andělská Hora, p.
Petrem Drápalou ml., který zastupuje SK Annaberg, tedy neziskovou sféru.
PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5. Informace o připravovaných výzvách

Metelková: přednesla informace o připravovaných výzvách
Výzva 06 - 2013 - 18. kolo:


Vyhlášení: 21.1.2013



Příjem žádostí: 11. - 15.2. 2013 do 12:00 hodin



Alokace na výzvu: 4 680 195 Kč

Výzva 07 - 2013 - 19. kolo:


Vyhlášení: 22.4.2013



Příjem žádostí: 14.5. - 20.5.2013 do 12:00 hodin



Alokace na výzvu: 4 913 616 Kč

Vyhlašované Fiche pro obě výzvy:


Fiche 1 - Rozvoj podnikání: Fiche 1



Fiche 2 - Lesnické provozovny: Fiche 2



Fiche 4 - Výroba potravin: Fiche 4



Fiche 5 - Les k rekreaci a poznání: Fiche 5



Fiche 6 - Rozvoj měkké turistiky: Fiche 6



Fiche 7 - Rozvoj a obnova obcí: Fiche 7



Fiche 8 - Občanské vybavení a služby: Fiche 8



Fiche 9 - Obnova historického a kulturního dědictví: Fiche 9



Fiche 10 - Ubytování a sport: Fiche 10



Fiche 11 - Stavby pro zemědělství: Fiche 11



Fiche 12 - Nezemědělská činnost zemědělců: Fiche 12

Závěrem bylo vzneseno, že je potřeba připravovat aktivně záměry již nyní, není možné,
aby nedošlo k nevyčerpání přidělených finančních prostředků. Bylo také připomenuto, že
MAS nemůže psát projekty, které jsou podávány v rámci těchto výzev, její role je v
konzultacích a pomoci žadatelům.

6. Rozpočet 2013 a financování MAS, stav členské základny a členské
příspěvky

Metelková připomněla úlohu obcí i MAS v regionu, výhody členství, zhodnotila
předcházející období činnosti MAS, vývoj počtu členů a investované prostředky za
uplynulé období do projektů v regionu a jednotlivých obcích.
Bylo také připomenuto, že v současném období bylo možné čerpat finance na projekty
pouze z Programu rozvoje venkova, kdežto v roce 2014 – 2020 to bude možné ze všech
operačních programů, do kterých se zapojíme, čímž se prostředky pro region
několikanásobně zvýší.
Dále byl představen rozpočet na rok 2013 a 3 varianty financování odvíjející se od
nutnosti splacení půjčky městu Bruntál co v nejkratším termínu a zajištění financování
MAS v přechodném období a současně období udržitelnosti - rok 2014 – 2015.
Východiska pro tvorbu rozpočtu a financování MAS v letech 2013 – 2015:

1. Zajistit chod MAS v neomezené míře (výdaje omezeny již odchodem 1 pracovníka) do
rozběhu dalšího programovacího období, které se dle současných předpokladů
rozběhne nejdříve v polovině roku 2015. Původní předpoklad, že PRV se rozběhne od
roku 2014 již neplatí, všechny OP se mají rozběhnout najednou, některé mají
zpoždění.
2. Neomezený chod je nutný:
-

pro splnění všech povinností dle Pravidel i po ukončení financování (min. pomoc
všem do ukončení všech projektů 2015 a hodnocení plnění SPL 2015)

-

plnění předpokladů pro úspěšné hodnocení MAS, z něhož vychází alokace pro
další roky a také pro splnění podmínek budou certifikace MAS

-

zajištění přípravy pro další programovací období včetně personálních a
materiálových kapacit, certifikace MAS, struktury orgánů MAS apod., přípravy
strategie apod.

3. Splacení dluhu městu Bruntál co nejdříve, nejlépe 2013
4. Vytvoření rezervy pro dofinancování roku 2014 a 2015
5. Vytvoření rezervy pro předfinancování činnosti MAS po rozjezdu nového
programovacího období v roce 2015
Do variant je započtena úspora z provozních výdajů MAS v letech 2012 a 2013, kterou lze
převést do roku 2014.
a) Varianta 1 předpokládá ponechání výše ČP ve stávající výši

Výsledkem této varianty je, že půjčka Městu Bruntál by byla uhrazena: v
prosinci 2012 - 150 000 Kč, v březnu 2014 - 90 000 Kč a v prosinci 2014 - 200
000 Kč, kdy by byla celá půjčka splacena.
V prosinci 2014 - lednu 2015 bude vyčerpána úspora z let 2012 a 2013. Není
vytvořena rezerva na další provoz, v prosinci 2014 bychom skončili.
b) Varianta 2 předpokládá výši ČP pro obce 5 Kč/obyvatele
Výsledkem této varianty je, že půjčka Městu Bruntál by byla uhrazena: v prosinci
2012 - 240 000 Kč a březnu 2014 - 200 000 Kč, kdy by byla celá půjčka splacena.
V listopadu 2014 bude vyčerpána úspora z let 2012 a 2013.
V prosinci 2014 - lednu 2015 bude vyčerpána úspora z let 2012 a 2013
Vytvořená rezerva bude stačit na provoz MAS do června 2015, nebude však stačit
na předfinancování dalšího provozu po rozjezdu dalšího programovacího období.
c) Varianta 3 předpokládá zvýšení ČP pro obce na 10 Kč/obyvatele po dobu 3 let
Výsledkem této varianta je, že půjčka Městu Bruntál by byla uhrazena: v prosinci
2012 - 240 000 Kč, v dubnu 2013 - 150 000 Kč a v červenci 2013 - 50 000 Kč, kdy
by byla celá půjčka splacena.

V listopadu 2014 bude vyčerpána úspora z let 2012 a 2013, vytvořená rezerva
však bude stačit na provoz i v roce 2015 a na předfinancování dalšího provozu po
rozjezdu dalšího programovacího období.
Struška: Byly Vám představeny varianty financování. V tuto chvíli je potřeba si říci, zda chceme,
aby MAS fungovala dál i v dalším programovacím období, a pokud ano, pak zajistit, aby splnila
všechny předpoklady pro toto fungování tak, jak zde bylo uvedeno. Je potřeba ocenit roli Města
Bruntál v tom, že umožnilo rozjezd a předfinancování MAS v tomto období. Pro další období je
však nutné, aby se na zajištění fungování podílely i ostatní obce.
Směšný: Vyjádřil souhlas s tím, aby MAS fungovala i nadále a navrhuje, aby byla zvolena varianta
3 s tím, že po třech letech je pak možné stanovit ČP např. na 1 Kč/obyvatele.
Kočí: Dotaz na to, zda financování není možné zajistit projektovou činností MAS.
Metelková: My zpracovávání projektů nabízíme, nemůžeme však dělat projekty, které jsou
podávány přes MAS, to by byl střet zájmů, a o projekty z jiných dotačních zdrojů nebyl projeven
zájem. Dokud jsme projekty dělat mohli, spláceli jsme půjčku z těchto zdrojů. V současnosti je to
také tak, že po odchodu Z. Metelkové na MD, zajišťuji všechnu činnost MAS sama a nemám již
časový prostor na realizaci dalších projektů. Uvítám však zapojení do projektů jako partner.
V současnosti realizujeme projekt na přípravu strategie, o kterém budu hovořit a projekt
„Podnikavé Jeseníky“, o kterém se také zmíním.
Struška: budeme tedy hlasovat o variantě č. 3, která obsahuje:
Rozpočet na rok 2013 dle návrhu s výší ČP takto:
- pro obce a svazky obcí ve výši 10 Kč/obyvatele, a to na roky 2013 – 2015
Splátkový kalendář: 1. Splátka: prosinci 2012 ve výši 240 000 Kč, 2. Splátka:
březen 2014 ve výši 200 000 Kč.
Úhradu 1. Splátky Městu Bruntál do konce roku 2012 ve výši 240 tis. Kč
PRO: 18

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Metelková: přednesla návrh na úpravu ČP pro podnikatele s tím, že ČP pro neziskové organizace
a fyzické osoby zůstane stejný, tedy 500 Kč a splatnost všech členských příspěvků bude vždy do
konce I. Q daného roku:
Podnikatelé:

PRO: 18

živnostník:

1 000 Kč

firma do 10 zaměstnanců:

3 000 Kč

firma nad 10 zaměstnanců:

5 000 Kč

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

7. Různé:
-

Projekt „ISRÚ MAS Hrubý Jeseník“:

Metelková: Představila projekt, který uspěl v dotačním programu MSK, na zpracování
strategie MAS na období 2014 – 2022. Členové byli seznámeni s tím, že již proběhla
schůzka starostů, kteří souhlasili s tím, že se budou podílet na spolufinancování projektu.
Celková částka spolufinancování činí 87 219 Kč, přičemž částka 85 215 bude hrazena
z příspěvku obcí (6 555 Kč/obec) a částka 2005 Kč (zvýšení DPH na 21%) bude hrazena
z ČP.
Struška: budeme hlasovat o souhlase se spolufinancováním projektu „ISRÚ MAS Hrubý
Jeseník“ dle předloženého návrhu.
PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

- Partnerství v projektu s VŠP Ostrava „Podnikavé a konkurenceschopné
Jeseníky“:
Metelková: Představila projekt, který připravuje VŠP Ostrava, kde partnery budou MAS
na moravskoslezské části území Jeseníků. Základem projektu je analýza vzdělávacích
potřeb, kde byl vyplňován dotazník, na jehož základě pak budou navrženy vzdělávací
moduly a kurzy. Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelského prostředí a požadovaných
kompetencí účastníků trhu práce. Realizace projektu bude do roku 2015, pro MAS může
být projekt jedním z příjmů na úhradu provozních výdajů ve výši 100 – 130 tis. Kč.
Struška: budeme hlasovat o souhlasu s partnerstvím MAS HJ v projektu s VŠP Ostrava
„Podnikavé a konkurenceschopné Jeseníky“.
PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

- Členství MAS Hrubý Jeseník ve Sdružení pro Geopark Jeseníky, delegování
zástupců:
Metelková: V roce 2010 byl na VH členům představen záměr na přípravu geoparku na
území Jeseníků. Tento záměr dostál určitých změn, ne v obsahu záměru, ale v celkové
koncepci organizační struktury. Bylo vytvořeno nové Sdružení pro geopark Jeseníky,
jehož ustavujícími členy budou:
8 MAS na území geoparku
3 Euroregiony

Sdružení CR Jeseníky
Actaea
CHKOJ (bude poradní orgán, ne člen)
V současnosti je záměr založen na tom, že ustavující členové mohou do VH delegovat 4
své zástupce. Vždy 1 zástupce veřejné správy, 1 manažer, 1 odborník, 1 zástupce
podnikatelů či neziskovek.
MAS Hrubý Jeseník se přípravou tohoto záměru zabývá od počátku, proto by měl být
jedním s ustavujících členů. Je třeba také delegovat kromě manažera MAS další zástupce
do organizační struktury.
Drápala: zajímalo by mě, o co vlastně jde, nic o tom nevím, nemohu schvalovat členství.
Podobné aktivity jako Národní park, brzdí rozvoj regionu. Pokud tam bude figurovat
CHKOJ a další ochranáři, to tady bude nanic. Kdo je Actaea?
Metelková: Podstatou geoparku nejsou ochranářské aktivity, ale naopak zpřístupnění
geologického, přírodního i kulturního dědictví regionu. Takže bude rozvíjena
infrastruktura geoparku a propagovány Jeseníky na domácích i zahraničních trzích. Jde i
o marketingovou značku, která má přilákat nové návštěvníky do našeho opomíjeného
regionu.
Kočí: Actaea je společnost pro přírodu a krajinu. Na jednání v Bruntále bylo dohodnuto,
že Actaea bude členem sdružení. Jak už bylo řečeno, geopark opravdu může přivést nové
návštěvníky do Jeseníků.
Struška: O členství ve sdružení zatím nebudeme hlasovat, je to na samostatné jednání.
Zatím nás ve sdružení bude zastupovat p. Metelková.
Metelková: Souhlasím, jsou tu noví členové, kteří o záměru asi moc neví. Kdo bude mít
zájem být zástupcem v geoparku nebo někoho nominovat, ať dá vědět.

8. Závěr:
Struška: poděkoval přítomným a rozloučil se.
Metelková: Poděkovala členům za účast, spolupráci během roku, podporu MAS a popřála
příjemné svátky a mnoho štěstí do nového roku.
Zapsala: Metelková

