Místní akční skupina

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

Podporujeme rozvoj Jeseníků

Zápis z jednání Výboru

Výbor č.:

1/2014

ŘS ISÚ č.:

16/1/2014

Dne:

15. 1. 2014, Bruntál

Přítomni:

Metelková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění usnesení
Přijetí nových členů
Výzva 08-2014
Valná hromada
Příprava na období 2014+
6. Různé

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Kontrola plnění usnesení
Č. 40/11/2013:
Návrh rozpočtu pro rok 2014 s tím, že bude doplněna částka na přechod na podvojné účetnictví – zatím
nesplněno. P. Novák poslal původně pouze návrh na zvýšení měsíčního paušálu za účetnictví z 5000 na
6500 Kč, což je o 18 000 Kč/rok více. Tuto částku Výbor usnesením č. 50/12/2013 neschválil. Částka za
přechod na podvojné účetnictví tedy není v rozpočtu zahrnuta.
Nyní v lednu p. Novák zaslal email, kde požaduje zvýšení paušálu min. na 6 000 Kč/měsíc:
„Chtěl jsem se vrátit ještě jednou k tomu účetnictví MAS, začneme tedy od 2014 vést podvojné účetnictví (je to
náročnější účtování na dražším software). Darop má s MAS uzavřenou smlouvu na vedení účetnictví, tak jako
s ostatními klienty, ale ostatní úkony, jako např. vyřizování bezdlužnosti, platební karty u bank apod., tyto
úkony si dělají manažeři u klientů sami. Pokud bychom měli zajišťovat i tyto věci (pro nás čas, benzín apod.)
a k tomu ještě přechod na PÚ, chci Vás požádat o zvýšený dohodnuté odměny alespoň na 6.000 Kč, jinak
skutečně bychom to dále nemohli vykonávat. Já chápu samozřejmě i Vás, že MAS má okleštěné náklady, práce
spíš přibývá než ubývá, ale účtování MAS je svým způsobem trochu specifiké už jenom proto, že musíme
občas jezdit i na SZIF a vzhledem k tomu, co MASKa platila dříve za účetnictví, nemohu jinak. Snažím se ve
volném času dělat pro Masku maximum, ale chápejte, to není činnost, za kterou jsem placený, já musím
zajistit chod firmy včetně zaměstnanců.“
Novák: Je náročnější účtování na dražším software, ostatní klienti si vyřizování bezdlužnosti, platební
karty u bank apod. dělají sami.
Metelková: Bezdlužnost souvisí s účetnictvím a sl. Melichárková má pro jednání s FÚ plnou moc, já ne.
Karta je psána na osobu, tedy na p. Nováka, se mnou by tedy u banky nejednali. Co se týče samotného
zvýšení paušálu, opakuji to, co jsme již řešili minule, že sice chápu tuto potřebu, ale v současnosti není
vhodná doba na zvyšování paušálu, kdy jsme v přechodném období a nevíme, zda vůbec bude dostatek
prostředků na rok 2014 a 2015. O zvýšení lze hovořit až po zajištění financování na nové období.

Úkol: Manažer prověří, zda MAS na takové zvýšení má. Také zkusí oslovit jiné účetní firmy.
Č. 43/11/2013:
Přechod na podvojné účetnictví od 1. 1. 2014 a ukládá účetní firmě provést potřebné kroky k přechodu na
podvojné účetnictví, provést registraci k e-podání u OSSZ – dle informací sl. Melichárkové splněno.
Č. 44/11/2013:
Zřízení datové schránky a elektronického podpisu a ukládá manažerovi organizace provést potřebné
kroky – připraveno zřízení el. podpisu, zajištěn podpis předsedy, prostřednictvím tohoto podpisu bude
zřízena i datová schránka.

2. Přijetí nových členů
-

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace – nástupní
organizace člena MAS OA a SZŠ Bruntál – zastupuje Ing. Zuzana Urbanková.
Terra Natura – nezisková organizace – zastupuje Stanislav Zámečník
Ing. Valerie Zámečníková – Chata Rozcestník, Suchá Rudná, zastupuje Ing. Zámečníková
Schváleno.

K dnešnímu dni tedy máme celkem 32 členů. Bude SZIF zasláno Hlášení o změnách spolu s potvrzením o
bezdlužnosti k podpisu dodatku na rok 2014.

3. Výzva 08-2014
Vyhlášena, Fiche 1, 8, 9, podávání žádostí do 10. 2. 2014.
Veřejné prezentace dne 25. 2. 2014 předběžně ve Vrbně pod Pradědem.
Alokace k dispozici je 1 468 193 Kč, ale je v jednání, že 300 tis. se přesune ze IV.1.2 (projekty) do IV. 1.1.
(MAS), takže reálná alokace je 1 168 193 Kč.
Výbor souhlasí s přesunem 300 tis. do MAS.
Předpoklad projekty:
Bruntál 2 projekty – SVČ a ZŠ?
Staré Město
Okrášlovací spolek Suchá Rudná – p. Michálek – zvonička.
Karlovice - Kostka
Rudná p/P
Galerie Freudental

4. Valná hromada
Struška: Navrhuje VH udělat co nejdříve kvůli volbě nových členů do Výboru.
Metelková: Podklad pro jednání Výboru týkající se budoucí certifikace MAS byl zaslán členů Výboru před
jednáním, zde jsou stanoveny i nové podmínky pro orgány MAS, znění však není definitivní, je třeba
počkat na konečnou verzi, proto doporučuji počkat s VH až na tuto verzi, aby mohly být stanovy podle ní
zpracované do finální podoby a pak schválené VH, předpoklad je březen – duben.
Podmínky pro orgány MAS:
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 Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nesmí mít více
než 49 % hlasovacích práv. Přitom za zájmovou skupinu jsou považování partneři (členové) MAS,
kteří při rozhodování sledují stejné zájmy. Tyto byly zatím pracovně rozčleněny do šesti skupin:
komunální politika; zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství; podnikání v ostatních
oblastech; kultura a historické dědictví; vzdělávání, sociální politika; ostatní.
 Starosta a místostarosta obce, může v orgánech MAS zastupovat pouze příslušnou obec nebo
dobrovolný svazek obcí.
 Všechny uvedené, tzv. povinné orgány se musí skládat z partnerů MAS. Pouze orgán plnící
výběrovou funkci se může skládat i z dalších subjektů, které na území MAS prokazatelně místně
působí, nemusí však být nutně partneři MAS. Funkční období členů těchto orgánů musí být
maximálně čtyřleté, pouze u orgánu plnícího výběrovou funkci max. jednoleté. Opakované zvolení
do všech orgánů je možné.
 Jeden subjekt může být členem pouze jednoho povinného orgánu.
 Všichni členové orgánu plnícího rozhodovací a výběrovou funkci musí být přímo voleni nejvyšším
orgánem, kde jsou zastoupeni všichni partneři MAS.
 Každá fyzická osoba může při v orgánech MAS zastupovat pouze jednoho partnera.
Bylo dohodnuto počkat na konečnou verzi podmínek certifikace.
Stanovy:
Členům Výboru byl předložen:
- Předběžný návrh stanov zohledňující požadavky certifikace MAS i nového OZ.
- Návrh etického kodexu, který je také povinný.
Výbor zašle připomínky.

4. Příprava na období 2014+
- Metelková: zhodnocení – probíhalo projednávání strategie v PS, ale není ještě kompletní návrh
analýzy, proto byl stanoven harmonogram postupného odevzdávání jednotlivých kapitol
s konečným termínem do konce února 2014 včetně projednání v obcích.
- Metelková: Výzva OPTP (MMR) zaslána členům Výboru, je potřeba rozhodnout, zda se zapojíme do
této výzvy. Je k dispozici 750 tis. Kč/MAS s tím, že projekt musí být ukončen do srpna 2014
zveřejněním min. pracovní verze strategie k připomínkování na stránkách PS pro udržitelný rozvoj.
- Výzva je zaměřena na Projekty na podporu vzniku komunitně vedených strategií. Důležité je, že
pokud budete realizovat projekt v rámci OPTP tak musíme danou strategii v rámci MAS schválit do
roku 2017. Je však možné financovat jenom nějaké aktivity, stejně tak i po realizaci projektu (tedy
po srpnu 2014) můžeme dopracování opět financovat jinými zdroji, v našem případě z MSK. Je však
nutné ověřit, zda je toto možné i z hlediska MSK – ověřování probíhá v rámci KS MAS – musí se
zamezit dvojímu financování.
- Z Výzvy OPTP je 100% financování (oproti MSK, kde je 70%), ale je nutné předfinancování,
proplaceno bude až po ukončení projektu, předpoklad proplacení je do konce roku 2014.
Podmínkou je, že min. 50% výdajů musí tvořit mzdy, zbytek mohou být služby.
- Z této výzvy je možné hradit i podpůrné analýzy, komunitní projednání apod. Aby byla dodržena
podmínka 50% mezd, bylo by vhodné uhradit mzdy členům PS, a to i zpětně za rok 2013, členům ŘS
(tedy Výboru a garantům PS) a mzdu koordinátora (pouze rok 2014);
- Je tedy třeba prověřit, zda je MAS schopna předfinancovat takový projekt, případně, kdo by mohl
pomoci s finančním zajištěním a rozhodnout, zda do této výzvy půjdeme. V ostatních MAS
s podobnými projekty pomáhají podnikatelé bezúročnou půjčkou, mají jistotu, že půjčku z dotace
dostanou zpět.
Stránka 3 z 4

Bylo rozhodnuto, že žádost bude podána s tím, že dotace bude využita, pokud se podaří zajistit
předfinancování.
- Rucki: stav přípravy, další postup: nebylo z důvodu času projednáno, následovalo jednání
pracovních skupin k přípravě strategie.
Další jednání Výboru se uskuteční dne 6. 1. 2014.

Usnesení Výboru
Výbor ukládá:
Č. 1/1/2014:
Manažeru organizace prověřit, zda jsou prostředky na zvýšení paušálu za vedení účetnictví.
Oslovit jiné účetní firmy.
Č. 3/1/2014:
Členům Výboru připomínkovat návrh stanov a etického kodexu.

Výbor schvaluje:
Č. 2/1/2014
Přijetí nových členů:
- Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace – nástupní
organizace člena MAS OA a SZŠ Bruntál – zastupuje Ing. Zuzana Urbanková.
- Terra Natura – nezisková organizace – zastupuje Stanislav Zámečník
- Ing. Valerie Zámečníková – Chata Rozcestník, Suchá Rudná, zastupuje Ing. Zámečníková
Č. 4/1/2014:
Podání žádosti na podporu přípravy strategie do OP TP a ukládá prověřit možnosti předfinancování –
Chudová, Metelková, Rucki.

Výbor bere na vědomí:
-

Informace o vyhlášení Výzvy a předpokládaných projektech
Informaci o stavu přípravy podmínek certifikace MAS a v souvislosti s tím souhlasí s vyčkáním a
odkladem konání VH do doby jejich finální podoby.
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