Místní akční skupina

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

Podporujeme rozvoj Jeseníků

 Zápis z jednání Výboru

Termín:

6.12.2012

Místo:

Bruntál

Přítomni:

Dle prezenční listiny

Omluveni:

A. Směšný, A. Mátéová, R.Chudová

1. Projednání finančních otázek fungování MAS po roce 2013 – úvěr ČS
Metelková: Dle zadání z jednání KK ze dne 28.11.2012 byla prověřena možnost získání úvěru
na předfinancování režijních výdajů u ČSOB a ČS. ČSOB úvěr neposkytne, prý bychom museli
jako nezisková organizace podnikat. ČS reagovala vstřícně, již mají zkušenosti s čerpáním
úvěru s jinou MAS. Nastavení úvěru si musíme promyslet sami. Jakou výši a na jakou dobu, kdy
budeme splácet apod.
Zatím musíme poskytnout požadované údaje:
1. Informace o organizaci
- Stanovy
- Doklad o jmenování statutárního zástupce
- Seznam členů
Účetní doklady
- Daňové přiznání 2010,2011 a to včetně přílohy Rozvaha a přílohy Výkaz zisků a ztrát,
prostě vše co dáváme Finančnímu úřadu + aktuální účetní výkazy (např. pololetí 2012)
- Přehled stávající zadluženosti
Informace o investici / projektu, který budeme financovat úvěrem
- Zde je ideální doložit:
- Dohodu o dotaci – dodatek na rok 2013 bude asi v lednu
- Projekt (strategii, žádost o dotaci) - na základě čeho se bude platit + informace k
projektu (co, za kolik….s jakou finanční strukturou-rozpočet)
Informace o úvěru do žádosti
- Požadovaná výše úvěru:
- Datum začátku čerpání: od podpisu smlouvy o úvěru
- Datum konce čerpání: do kdy max. chcete úvěr čerpat, nastavit s rezervou
- Způsob splácení: od-do , měsíčně, čtvrtletně…….
Úvěr musí odsouhlasit Valná hromada – znění usnesení dle požadavků ČS.
------------------

Urbanková, Michalus: Jaký je rozpočet? Neobejdeme se bez úvěru? Úvěr na splacení dluhu je
rizikový.
Metelková: Byl vám předložen upravený rozpočet. Úvěr není brán na úhradu dluhu Městu
Bruntál, ale na předfinancování provozu MAS. Tak, jak je nyní využívána půjčka na
předfinancování, bude po jejím vrácení využíván na předfinancování úvěr.
Urbanková, Michalus: Z čeho se bude úvěr splácet? Nebudeme mít na splátky, je to rizikové.
Novák: Nerozumíte systému financování MAS. Spláceno bude z plateb SZIF, riziko v tom žádné
není. Peníze se budou pouze točit.
Michalus: Úvěr je krokem ke krachu.
Metelková: Opravdu nerozumíte systému financování MAS.
Michalus: Já nejsem hloupý.
Metelková: To ne, jen vám chci vysvětlit, jak to funguje. My použijeme finance z půjčky města na
předfinancování, po ukončení etapy – 4 měsíce – podáme žádost o proplacení, SZIF proplatí do 3
měsíců. Takto se finance stále točí. V případě úvěru použijeme peníze z úvěru, ne od města, po
proplacení se SZIF úvěr splatíme. Není v tom žádné riziko. Jenom je smutné, že členové Výboru
neví, jak MAS funguje.
Michalus: Jaké budou úroky, to budou finance navíc.
Metelková: Ano, budou, ale uhradíme půjčku a zbavíme se závislosti na městu. Výše úroků se
pohybuje kolem 3% z čerpané částky + 1% za rezervaci financí.
Urbanková: Je třeba snížit rozpočet na minimum, aby se ušetřilo co nejvíce financí.
Metelková: rozpočet již na minimu je.
Struška: Předložený rozpočet je limitní.
Urbanková: Já zde vidím položky, které by šlo ještě snížit.
Metelková: Pokud má být zajištěn plnohodnotný provoz MAS, je rozpočet odpovídající.
Urbanková: Jde o krizovou situaci. Musí se snížit výdaje.
Metelková: Nejde o žádnou krizovou situaci, ale o situaci, kterou je nutné racionálním způsobem
řešit. Je třeba navrhnout variantu, která bude životaschopná.
Urbanková: Rozpočet by měl být udělán položkově. Nemohli by členové Výběrové komise
pracovat zadarmo?
Metelková: Rozpočet je dělán položkově, nelze však odhadnout úplně všechny výdaje, které bude
nutné během roku uhradit. Proto je v některých položkách, jako je např. cestovné stanovena
paušální částka, která vychází ze zkušeností z předchozích let. Co se týče členů Výběrové komise,
ti odvádějí práci, za kterou dostanou zaplaceno. Jde o odborníky, každý z nich hodnotí každý
projekt, musí tedy projekty nastudovat, účastnit se veřejné prezentace a zasedání hodnotitelské
komise. Myslím, že s tím mají práce dost, a proto si zaslouží odměnu.
Urbanková: Je nutné udělat propočet příjmů a výdajů.
Struška: Zpracuje se položkový rozpočet a průběh příjmů a výdajů.
Metelková: Škoda, že tento požadavek je vznesen týden před jednáním VH, resp. již týden po
termínu jejího konání. Rozpočet již řeším min. měsíc.
Michalus: Mě to napadlo až na jednání VH.
Metelková: Bude nutné se před jednáním opakované VH znovu sejít a odsouhlasit variantu, která
bude VH předložena.
Všichni: Na to nemáme čas, musí se zaslat emailem.
Struška: Pan Michalus vznesl požadavek na úhradu cestovného na jednání MAS, nebylo by
možné toto cestovné hradit z MAS?
Metelková: Při úhradě cestovného se postupuje dle plané směrnice MAS, která upravuje
poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnancům v pracovním poměru a

zaměstnancům činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. P. Michalus
by tedy musel být zaměstnanec MAS, ale i v případě, že by např. vykonával práci ve Výboru na
DPP, by jeho cesta nebyla uhrazena, protože se dopravuje z bydliště na místo výkonu práce,
kterým je Bruntál. Cesty mezi bydlištěm a místem výkonu práce nejsou hrazeny.
2. Vrácení dluhu Městu Bruntál a ČP
Bude zpracováno variantní řešení výše ČP s ohledem na zajištění úhrady půjčky Městu Bruntál a
zajištění financování roku 2014 a 2015, které bude předloženo na VH.
3. Metodický pokyn Hodnocení projektů
Členům Výboru byl předložen Metodický pokyn Hodnocení projektů, nebyl vznesen žádný
dotaz ani připomínka.

4. Metodický pokyn Preferenční kritéria
Členům Výboru byl předložen Metodický pokyn Preferenční kritéria.
Novák: Členové MAS by měli získat za členství body a nevázat to jejich aktivitu.
Metelková: Část bodů získá člen za členství, část za aktivitu. Bude to odstupňované.
Urbanková: Je naivní chtít aktivitu členů.
Metelková: Činnost MASky je na aktivitě členů založena, a proto je potřeba ji stále podněcovat.
Nejsme žádný úřad, ale občanské sdružení. Aktivita členů je tak předpokladem fungování už
z podstaty zvolené právní formy.

5. Termíny Výzvy 06 - 2013 - 18. kolo:
Členové Výboru byli seznámeni s termínem Výzvy 06 – 2013 a alokací na tuto výzvu:
Vyhlášení: 21.1.2013
Příjem žádostí: 11. - 15.2. 2013 do 12:00 hodin
– Příjem projektů na SZIF: 6.3. – 12.3.2013
– Alokace na Výzvu: 4 680 195 Kč (zůstatek z minulých období)

6. Výběr Fichí pro Výzvu 06 - 2013:
V rámci Výzvy 06 – 2013 budou vyhlášeny tyto Fiche, takže všichni žadatelé se zde mohou
najít.
Č. Fiche

Č. Opatření

Fiche 1

III.1.2

Název Fiche
Rozvoj drobného podnikání

Fiche 2
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6

I.1.2.2.
I.1.3.1.
II.2.4.2.
III.1.3.1

Fiche 7

III.2.1.1

Fiche 8
Fiche 9
Fiche 10
Fiche 11
Fiche 12

III.2.1.2
III.2.2
III.1.3.2
I.1.1.1
III.1.1

Lesnické provozovny
Výroba potravin
Les k rekreaci a poznání
Rozvoj měkké turistiky
Rozvoj a obnova obcí, záměr:
a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a
vzhledu obcí - kromě komunikací, které nejsou součástí
veřejných prostranství
Občanské vybavení a služby
Obnova historického a kulturního dědictví
Ubytování a sport
Stavby pro zemědělství
Nezemědělská činnost zemědělců

Usnesení:
Výbor MAS schvaluje:
Metodický pokyn Hodnocení projektů dle předloženého návrhu.
Metodický pokyn Preferenční kritéria dle předloženého návrhu.
Termíny Výzvy 06 - 2013 – pro 18. kolo PRV dle návrhu.
Alokaci na Výzvu 06 - 2013 - 4 680 195 Kč.
Výběr Fichí pro Výzvu 06 – 2012 dle návrhu.
Výbor ukládá:
Zpracovat položkový rozpočet s příjmovou a výdajovou částí
Zpracovat varianty výše ČP
Vše zaslat emailem
Zapsala: Metelková

