Místní akční skupina

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

Podporujeme rozvoj Jeseníků

Zápis z Výboru

Termín:

13.12.2012

Místo:

Bruntál

Omluven:

K. Michalus

Výbor byl svolán z rozhodnutí předsedy Ing. Strušky před jednáním VH MAS.
Členům Výboru byl před jednáním zaslán rozpočet a varianty financování MAS dle výše
ČP.

1. Rozpočet:
Metelková: Rozpočet je zpracován v členění na příjmy a výdaje, se zapracováním nejvýhodnější
varianty výše ČP. Na dalším listě je položkový rozpočet výdajů MAS a na dalším varianty
financování v členění na příjmy a výdaje rozpracované do poloviny roku 2015.
 Urbanková: Nesedí mi součty výdajové části rozpočtu a položkového rozpočtu výdajů
MAS.
 Metelková: Výdajová část rozpočtu nemůže odpovídat výdajům MAS. Do výdajové části
rozpočtu jsou kromě výdajů MAS započteny také další výdaje, které zde máte uvedeny.
 Urbanková: Nelíbí se mi, že jsou tu výdaje na občerstvení pro jednání Výboru. To tu být
nemusí.
 Metelková: Nejde pouze o občerstvení Výboru, ale i dalších jednání a konzultací.
 Urbanková: Podle mě to není nutné. Jednat se dá i bez toho, na občerstvení nezáleží.
 Metelková: Mnohdy tu mám plnou kancelář lidí a nic jim nenabídnu? Výsledek jednání
mnohdy ovlivní i to občerstvení. Upozorňuji, že jde o částku 1200 Kč/rok. Ta nás asi
nezachrání.
 Směšný: Mně spíše vadí, že město účtuje MAS nájemné. Kdybych měl prostory, neúčtoval
bych nic.
 Urbanková: Do cestovného by se měla započítat úhrada pouze hromadné dopravy.
 Metelková: Pokud je to možné, pojedu vlakem, ale většinou to z časových důvodů možné
není. Pokud mám stihnout práci za dvě osoby v kanceláři, nemohu strávit většinu času na
cestách. Také dostupnost z Vrbna je špatná.
 Urbanková: Já také jezdím do Prahy vlakem.
 Metelková: Já také, ale z Olomouce, jinak se to stihnout nedá.
 Urbanková: Dá, stávám ve 4 hodiny.
 Metelková: Já také, a to jedu alespoň do Olomouce autem.
 Urbanková: Také tam máte 5000 Kč na dvě VH, my tolik neúčtujeme

 Metelková: Mám tam 500 Kč.
 Urbanková: My na úřadech a školách pracujeme jinak, po večerech a nocích, nikomu
nezaplatím za auto, kuchařku jsem také zrušila. Teď se pracuje úplně jinak, všichni
šetříme, nikdo nám nic neproplatí.
 Struška: Kolik těch kuchařek máte? Asi ne jednu.
Metelková: Měli bychom se spíše dohodnout na variantě výše ČP, která bude předložena na VH.
Struška: Já budu podporovat variantu 2, tedy 5 Kč/obyvatele.
Metelková: Je to tedy varianta, kdy bude zajištěno financování do poloviny roku 2015, ale
nebude vytvořena žádná rezerva na předfinancování.
Směšný: Já bych navrhl variantu 3, tedy 10 Kč/obyvatele. Uvidíme, ke které variantě se členská
základna přikloní.
Struška: Představíme všechny tři varianty, i tu se stávajícími ČP.

Zapsala: Metelková

