ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK
Místo konání:
Karlova Studánka
Datum konání:
26. 6. 2014
Valná hromada MAS Hrubý Jeseník se konala společně s VH MAS Nízký Jeseník.
Program:
13:30 – Prezentace účastníků
14: 00 - Zahájení VH
A/ První blok – jednání VH obou MAS
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní slovo předsedů
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu a způsobu vedení diskuse
Volba mandátové a návrhové komise
VH MAS Hrubý Jeseník
- Zpráva o činnosti, Výroční zpráva
- Zpráva o hospodaření, audit, účetní závěrka 2013
- Zpráva o stavu členské základny
- Rozpočet 2014

PŘESTÁVKA – 10 min.
6. VH MAS Nízký Jeseník
- Zpráva o činnosti a Výroční zpráva
- Zpráva o hospodaření, audit, účetní závěrka 2013
- Zpráva o stavu členské základny
7. Zpráva o fúzi
8. Smlouva o fúzi spolků
9. Souhrn usnesení obou VH
PŘESTÁVKA – 15 min.
B/ Druhý blok – jednání nástupnického spolku
10. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba volební komise, schválení volebního řádu,
jednacího řádu
11. Stanovy a Etický kodex
12. Stanovení počtu členů orgánů, volba členů do orgánů MAS
13. Členské příspěvky
14. Zpráva o přípravě společné strategie
15. Výhled
16. Souhrn usnesení VH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Úvodní slovo předsedů
- Ing. František Struška po přivítání členů obou MAS a hostů vysvětlil důvody pořádání
společné VH obou MAS. Důvodem je připravovaná fúze obou spolků a snaha o vzájemné
poznání činnosti obou MAS.
- Místopředseda MAS NJ p. Mikšík omluvil neúčast předsedy MAS NJ p. Michala Blažka, který je
na jednání v Praze a přivítal účastníky.
Předsedajícím VH je Ing. Struška.
Předseda konstatoval, že je přítomno 25 z celkem 32 členů MAS HJ, VH je tedy usnášeníschopná.
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předseda určil:
- zapisovatelem zápisu: Z. Macrineanu
- ověřovatelem zápisu: Novák, Hančilová
Předseda seznámil účastníky s tím, že VH obou MAS budou hlasovat odděleně, zápisy obou VH budou
zpracovány samostatně za každou MAS. VH musí být ukončena do 17 hodin.
3. Schválení programu a způsobu vedení diskuse
Program:
P. Struška informoval o plánovaném průběhu jednání, program je rozdělen do dvou bloků, první je
věnován VH obou MAS a bodům, kde je potřeba odděleného hlasování VH. Druhý blok měl být již
společný. Zatím však bohužel není schválena SZIF změna příjemce dotace z MAS NJ na MAS HJ, není
tedy možné uskutečnit hlasování o fúzi. Proto dnes bude druhý blok pouze informativní s tím, že VH
obou MAS mohou dát doporučení k fúzi samotné, která proběhne na další VH, která již bude
zaměřena čistě na fúzi.
Způsob vedení diskuse:
 Diskuze musí být jasná, stručná. Nebudou se opakovat stejné myšlenky návrhy formulovat
konkrétně a jasně. Do rozpravy se přihlašují jen delegáti. Hostům uděluje slovo řídící schůze.
 Délka diskusního příspěvku delegáta je max. 2 minuty a může se opakovat maximálně 2x k
jednomu tématu. Doba diskuse na jedno téma je max. 15 minut.
Schválení programu a způsobu vedení diskuse:
PRO: optická většina
PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

4. Volba mandátové a návrhové komise
Předsedající navrhuje do mandátové komise:
P. Kostková, L. Klaban, K. Kočí -není přítomna, místo ní je navržen p. Moškoř
PRO: optická většina
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Předsedající navrhuje do návrhové komise:
Helekalová,Vojtíšek, Drápala ml.
PRO: optická většina
PROTI: 0
5. VH MAS Hrubý Jeseník
- Zpráva o činnosti:
- Zpráva o činnosti Výboru – Ing. Struška:

ZDRŽEL SE:

0

Výbor se scházel 1x měsíčně, někdy i častěji. Na webu MAS HJ jsou všechny zápisy z jednání. Byli jsme
seznamováni s tím, jak to bude s MAS od roku 2014, situace se stále vyvíjela a bylo nutné se jí stále
přizpůsobovat.
Celý rok se zpracovávala strategie, protože však nebyla spokojenost se zpracovatelem, bylo
odstoupeno od smlouvy.
Proběhlo vyhlášení Výzev 06 a 07 (březen a květen). Osvědčilo se veřejné projednávání projektů.
Připravovaly se projekty spolupráce: Geopark, Spolupráce s MAS Rýmařovsko, Regionální produkt
Jeseníky.
Příprava rozpočtu na rok 2014: Rozpočet se musel zeštíhlit, kvůli překlenutí období 2014-2015.
Museli jsme zavést členské příspěvky. Poděkování starostům a veřejné správě za pochopení.
Během roku 2013 odstoupila z Výboru pí. Urbanková a p. Michalus z důvodů časové vytíženosti.
Kooptovali jsme pí. Kostkovou (Město Bruntál) a p. Hetmánka (Sruby – dřevostavby s.r.o). Taktéž
proběhlo zapojení MASky do projektu SMO Meziobecní spolupráce.
- Zpráva o činnosti MAS a Výroční zpráva 2013 - Metelková:
Členové byli seznámeni s činností MAS a s Výroční zprávou za rok 2013. Do roku 2013 byla MAS
občanským sdružením, od roku 2014 je dle nového občanského zákoníku spolkem.
V roce 2013 pracoval v kanceláři jeden manažer, který administroval probíhající projekty a vykonával
všechny další činnosti.
Účetní služby v roce 2013 prováděla firma Darop servis, a.s., od 1. 1. 1014 účetní kancelář Eva Bílá z
Bruntálu.
MAS je členem NS a KS MAS ČR. KS navázala dobrou spolupráci s MSK. KS je zapojena do příprav
krajských strategií, spolupráce s MSK vyústila v podporu přípravy strategií MAS.
NS MAS ČR má zastoupení v různých národních orgánech, jako je Monitorovací výbor, Rada pro
přípravu OP atd. Podařilo se vyjednat zapojení MAS v nových OP, spolupráci s univerzitami a celou
řadou dalších subjektů.
V roce 2013 byly vyhlášeny 2 výzvy k předkládání žádostí o dotace. V rámci Výzvy 06 a 07/2013 bylo
podáno celkem 21 žádostí, z toho bylo podpořeno 13 žádostí v hodnotě 6,5 mil korun.
Celkem bylo za období 2009 – 2013 podpořeno 37 projektů v hodnotě 34 mil, z toho 18 mil. Kč činila
dotace. V členění dle Fichí byly nejvíce žádané projekty na občanské a vybavení a služby. Podle
žadatele nejvíce žádaly obce, pak neziskové organizace. Nejvíce projektů se realizovalo v Bruntále.
Hlavní činností MAS byla v roce 2013 kromě výzev příprava strategie pro nové plánovací období.
Příprava neprobíhala úplně ideálně, vázla nejen na zpracovateli, ale i na neustále se měnících
podmínkách a nepřipravenosti metodických podkladů na národní úrovni. Na přípravě strategie se
podílely 3 pracovní skupiny.
- Zpráva o hospodaření, audit, účetní závěrka 2013
Zpráva kontrolní komise – p. Směšný:
Předseda Kontrolní komise seznámil přítomné se Zprávou kontrolní komise za rok 2013 a za období
od 1. 1. 2014 do 30. 5. 2014.
Byly uvedeny výsledky hospodaření, částky výdajů a příjmů, zůstatky na účtech, dluhy členů na
členských příspěvcích. Bylo uvedeno, že byla zcela splacena půjčka městu Bruntál. Členové byli
seznámeni s výsledky nezávislého účetního i dotačního auditu za rok 2013.
-

Zpráva o stavu členské základny

V roce 2013 přibyli 2 noví členové, a to p. Struška, jako FO a firma Czasch s.r.o. Kvůli nezaplacení
členských příspěvků bylo v roce 2013 zrušeno členství Galerii v Kapli, v roce 2014 firmě Sruby –
dřevostavby s.r.o. K 26. 6. 2014 má MAS HJ celkem 32 členů.
- Rozpočet 2014
Členové byli seznámeni se schváleným rozpočtem na rok 2014.
- Předseda zahájil diskusi k předneseným bodům
p. Urbanková - Sdružení přátel OA A SZEŠ: Mluvila jste o úrocích z bankovních poplatků, můžete to
vysvětlit? Proč byla změněna účetní firma?
Metelková: Nejedná se o úroky, ale o bankovní poplatky. Změna účetní firmy proběhla z důvodů
úspor, nová firma je o polovinu levnější.
Hlasování:
- O schválení Zprávy o činnosti za rok 2013
- O schválení Zprávy o hospodaření a účetní závěrky za rok 2013
- O schválení Výroční zprávy 2013
PRO: optická většina
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:

0

- schválení kooptovaných členů Výboru: Ing. Petra Kostková, Josef Hetmánek
PRO: optická většina
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
3
----- PŘESTÁVKA – 10 min.
6. Valná hromada MAS Nízký Jeseník
Členové MAS HJ se zúčastnili VH MASNJ, kde byli seznámeni s činností, hospodařením a Výroční
zprávou MAS NJ.
7. Zpráva o fúzi
Struška: Účastníci byli seznámeni se zprávou o fúzi, důvodech fúze a jejích důsledcích. Dále byli
seznámeni s důvody změny názvu a volby názvu a s tím, že strategie pro období 2014 - 2020 je již
nyní připravována jako společná.
- Předseda zahájil diskusi k přednesené zprávě
Súkup (Občanské sdružení ProVrbno): Mám připomínku ke dvěma věcem: Nám se jeví lepší název
MAS Jeseníky popř. MAS Hrubý a Nízký Jeseník. Děkujeme MAS HJ za podporu zachování gymnázia ve
Vrbně a chci kandidovat do Výboru. Děkuji.
Kočí: Podporuji název MAS Jeseníky. Projekty jsou často zaměřeny na cestovní ruch, a proto bychom
měli být MAS Jeseníky. Navrhuji doplnění bodu programu o hlasování o názvu MAS.
Klaban: Podporuji fúzi a název MAS Bruntálsko.
Michalus odchází ve 15:35, odešla i paní Urbanková, Kotoučková, Súkup.
Počet přítomných: 21 z celkem 32 členů, VH je usnášení schopná.

Mikšík: MAS Bruntálsko bude lepší v rukou úředníka, který bude přidělovat dotaci, Mělo by to být
účelovější než líbivý název. Já jsem pro MAS Bruntálsko. Jsem i pro hlasování protinávrhu.
Zámečník - TERRA NATURA: Jsem zděšen nad názvem. Falešný dojem nad prospěšností. Jeseníky jsou
lepší z hlediska marketingu, bude to lepší. Bruntálsko je jak Šluknovsko.
Hlasování o protinávrhu – název MAS Jeseníky:
PRO: 8
PROTI: 10
ZDRŽEL SE:
Návrh nebyl přijat.

3

Hlasování o návrhu – název MAS Bruntálsko:
PRO: 11
PROTI: 4
Návrh nebyl přijat.

4

ZDRŽEL SE:

Moškoř: navrhuje nehlasovat o dalším návrhu. Manažeři budou dělat anketu, kde se každý vyjádří,
závěry pak Výbory projednají.
Mikšík: Všichni souhlasí s fúzí, to je podstatné, název je podružná věc.
Kolář: Co člověk to názor, je nás tady hodně a když se sejde 10 návrhů, někdo to musí vyselektovat, je
to kvůli technickým věcem.
Zámečník: Jsou tu jen tři názvy, ne deset. Není to problém. Nejprve se schválí fúze a pak se bude
hlasovat, nebo proběhne internetová anketa.
Struška: Je to tu rozpolcené, bude přestávka 5 minut.
--- PŘESTÁVKA 5 MIN.
Struška: MAS Bruntálsko nechcete, MAS Jeseníky jsou zavádějící, zbývá návrh MAS Hrubý a Nízký
Jeseník. Budou však problémy při tvorbě strategie. Prosím zpracovatele strategie, aby vyjádřil svůj
názor.
Lokoč: Název MAS potřebuji pro objednání kartogramů (externí dodavatel) a zpracování tabulek a
grafů, tedy co nejdříve, jinak by se to pak muselo předělávat, což samozřejmě něco stojí.
Klaban: Název se bude plést s regionální značkou Jeseníky, zvažte to.
Rys: Očekával jsem, že to bude bolestná část programu. Pro informaci uvádím přehled názvů MAS
MSK: Bohumínsko, Krnovsko, Rýmařovsko, Opavsko. Nechceme Českou a Slovenskou federativní
republiku.
Struška: Má někdo vážné výhrady k názvu MAS Nízký a Hrubý Jeseník?
Kočí: Je to moc dlouhé, vyberme ze dvou názvů. Přece se domluvíme.
Kostková: Nepadly argumenty proč ne Bruntálsko. Vyjádřete se.
Nikdo se nevyjádřil.
Zámečník: Domašov nad Bystřicí leží v Bruntálsku nebo Dvorce?
Kolář: Ti již nejsou členové.
Kolář: Vážím si názoru paní Kočí, ale musíme pochopit záměr MAS. MAS se nezabývá prvotně
cestovním ruchem, ale i dalšími oblastmi rozvoje území, je to všeobjímající problematika, není možné
primárně zvýrazňovat pouze jednu oblast.
Struška: Dohodneme se na tom, že VH bere na vědomí zprávu o fúzi dvou MAS (bez názvu).

8. Smlouva o fúzi
Struška: seznámil účastníky se smlouvou o fúzi.
Hlasování – VH doporučuje následující VH smlouvu o fúzi k projednání:
PRO: optická většina
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Obě VH doporučily projednání Smlouvy o fúzi na příští VH.
Kolář přerušuje: Jsme omezeni časem, Volební řád, etický kodex, atd. může být na programu v srpnu.
To nás nelimituje. Tyto věci z programu vyjmeme. Důležité bude informace ke strategii.
Struška: Nyní zpracovatel strategie přednese zprávu o přípravě strategie, ostatní body jednání budou
projednány na další VH.
9. Zpráva o společné strategii
R. Lokoč: Zpracovatel SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) uvedl, že zpracoval
analytickou část za MAS NJ. Nyní je třeba sloučit obě strategie, bude se stavět na struktuře strategie
NJ. Požádal starosty o trpělivost a vstřícnost. V týdnu od 7 do 18 července se budou objíždět
starostové na území MAS HJ s dotazníkem. I starosty NJ čeká dotazník, kvůli změně metodiky, je
třeba doplnit záměry o finanční propočet, budeme dělat přesný finanční plán kvůli operačním
programům. Analytická část je z 70 - 80 % zpracována, je avšak nutné doplnit z dotazníků nutné
údaje, nemá jít jen kvantitativní údaje, ale i kvalitativní – potřeby. Do konce července bude verze
Analýzy, která se bude posílat k připomínkování. Na příští VH bychom ji měli projednat.
Diskuse:
Kočí: Již jsme dotazník dělali. Jak to bude na dlouho (dotazník pro starosty)?
Lokoč: Dotazníky za obě MAS je třeba sjednotit, musí být stejné výstupy, doba trvání 30-45 minut.
10. Výhled
Struška: Certifikace MAS od září, pak bude následovat schvalování Strategie. Zastupitelstva obcí musí
schválit realizaci strategie na svém území. Text usnesení zastupitelstva musí mít přesné znění, od
kterého se nelze odchýlit.
VH byla ukončena v 17 hodin.

Zapsal: Mgr. Zdeněk Macrineanu

Ověřil dne:

Mgr. Jana Hančilová

Ověřil dne:

Ing. Josef Novák

