Místní akční skupina

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

Podporujeme rozvoj Jeseníků

 Zápis z Výboru MAS Hrubý Jeseník
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Bruntál
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František Struška, Zuzana Urbanková
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5.

Strategie – postup prací
Připomínky k zaslanému návrhu analytické části strategie
Definování pracovních skupin
Informace o průběhu Výzvy
Právní forma MAS od roku 2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Strategie 2014 - 2020
Informace o přípravě metodiky MMR:
- až v květnu finální verze;
- proto úprava smlouvy se zpracovatelem a návrh na zrušení současně
probíhající smluvní pokuty;
Chudová: Je jasné, že když je situace taková, nelze smluvní pokutu uplatňovat;
Michalus: Také pak ta spolupráce by neprobíhala dobře.
Vavrečka: mám problém s některými údaji, které nejsou dostupné za jednotlivé
obce, ale pouze za ORP. Týká se například údajů za nezaměstnanost, kdy byly dříve
dostupné údaje za jednotlivé obce, nyní již nejsou.
Jak mám rozumět tomu, že MMR poskytne souhrnná data?
Metelková: podle mě jde o data, která budou sloužit pro srovnání – tedy data za ČR či
kraje, tak aby všechny strategie MASek byly porovnávány ke stejným datům.
Vavrečka: a to si bude řešit NS MAS nebo si ty data mám zajistit na MMR?
Metelková: to můžete, alespoň je někdo bude honit.
2. Připomínky k zaslanému návrhu analytické části strategie
- Metelková: Já bych se vrátila k obsahu předloženému materiálu, myslím, že na tom
bylo uděláno opravdu kus práce, ale řekla bych, že některé údaje jsou tam
nadbytečné, že bychom se měli držet zadání, že analýza v souladu s metodikou bude
obsahovat pouze nutné informace: Analýza musí být zpracována jako problémová,
s jasnou vazbou na implementační část (cílem není detailní popis území, ale
shrnout podklady pro strategickou a implementační část dokumentu). Podle

dostupných informací bude totiž rozsah strategie omezen, padlo číslo 100 stran, již
nyní má návrh 86 stran, takže se bude muset výrazně omezit a některé podkladové
údaje, jako tabulky apod. dávat do příloh.
- Vavrečka: ono to také narůstá tím, že my tam máme navíc kapitoly o obcích,
v obsahu metodiky to není.
- Metelková: Každá ta kapitola nebo spíše oblast by měla mít určitou strukturu, a aby
to mělo nějakou logiku, měl by popis dané oblasti vycházet z jednotlivých obcí;
Vavrečka: když tam budeme dávat data za jednotlivé obce, tak to právě bude moc
narůstat, vezměme si například vývoj obyvatel v jednotlivých obcích, pokud budu
dělat vývojové řady po jednotlivých obcích, tak to bude hodně dat.
Metelková: no a to jsou zrovna údaje, které nejsou ve všech obcích stejné a příčiny
těch rozdílů by se tam měly objevit. Musíme však zvolit údaje, které nám k něčemu
budou, které využijeme i pro další části strategie. Tabulky mohou být v přílohách.
Vavrečka: musíme se domluvit na dalším postupu, jestliže bude finální metodiky až
v květnu, tak nemůžeme čekat. Já bych navrhoval, že udělám ty úpravy, o kterých
jsme se bavili, dopracoval to a pak bychom již začali objíždět obce. Mít tedy tu
analýzu rozpracovanou a tu již používat na obcích.
Metelková: Ano, jen jim musíme předložit verzi již nějakým způsobem zpracovanou,
na které se shodneme.
Vavrečka: ano, to souhlasím, půjde o verzi, která z pohledu toho konečného
dokumentu nebude uzavřenou kapitolou. Nevím, jak by mohli ještě měnit metodiku,
ale my bychom to nebrali jako konečný, definitivní materiál, ale pořád by to byl
pracovní materiál, který až budeme mít konečnou verzi metodiky, tak to
dopracujeme.
Metelková: Ještě se vrátím k obsahu analýzy, údaje za ORP bych tam také nedávala,
dle metodiky budou relevantní analytická data porovnávána povinně k území kraje
a k území ČR (např. vývoj populace, nezaměstnanost). U specifických dat je možno je
porovnávat také s území ORP, na jejichž území MAS leží – domluvme se, že by to
muselo být odůvodněné, pokud Vy např. navrhnete, že tato data by bylo vhodné
porovnat s daty ORP a shodneme se na tom.
Rozsah dat pro xls tabulky - To jsou zřejmě data, která budou potřebná pro
programové rámce jednotlivých OP, a proto musí být obsažena v analýze
v příslušných oblastech;
Je nutná daleko častější komunikace k obsahu strategie a jednotlivých kapitol;
Celou úvodní část odebrat, tu budeme dle dohody zpracovávat my; zpracovatel
začíná až od analytické části – vymezení území MAS;
Držet se osnovy uvedené v metodice – další body doplňovat pouze po dohodě s námi;
Definování postupu přípravy strategie – bude uvedeno v dodatku ke smlouvě:
- Zpracovatelé budeme oba, my budeme chystat části týkající se MAS;
- Termíny nemohou být stanoveny přesně, kvůli přípravě metodiky, kterou
chystá MMR;
- Zapojení pracovních skupin: na minulém jednání bylo navrženo, že obce
budou víceméně plnit roli pracovních skupin a projednají návrh strategie na
svých zasedáních. Podařilo se mi ale zajistit lidi do pracovních skupin, přes
obce by to nefungovalo. Nicméně obce by i tak měly strategii projednávat, byl
by to ale další stupeň projednání spolu s pracovními skupinami. Bylo by tak
širší zapojení veřejnosti.
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Do smlouvy musí být dána i práce s pracovními skupinami, projednání
s obcemi, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejností.
3. Návrh pracovních skupin a jejich obsazení
Úkolem pracovních skupin při tvorbě strategie je zejména prodiskutování a
připomínkování předložených výsledků analýz, návrhů cílů a strategických záměrů v
jednotlivých problémových okruzích.
Byly navrženy následující pracovní skupiny:

1. SPOLEČNOST - sociální infrastruktura, vzdělávání, občanská vybavenost, sport,
kultura, volný čas, bydlení apod.

2. HOSPODÁŘSTVÍ - malé a střední podnikání, zemědělství a lesnictví, cestovní ruch,
služby, podnikatelské zóny, řemesla apod.

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA - dopravní a technická infrastruktura,
odpadové hospodářství, zdroje a úspory energie, ochrana a tvorba krajiny apod.
Působnost pracovních skupin nebude omezena pouze na dobu zpracování ISRÚ 2014 - 2020,
ale měla by pokračovat i následně v době realizace. Jednotlivé pracovní skupiny mají právo
kooptovat dle potřeby nové členy.

PRACOVNÍ SKUPINA SPOLEČNOST:
Garant: Petra Kostková
P.Č.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ORGANIZACE

KONTAKT

1.

Petra Kostková

Město Bruntál

petra.kostkova@mubruntal.cz

2.

Renata Rychlíková

MAS Hrubý Jeseník

603816550
Renata.Rychlikova@seznam.cz

3.

Antonín Směšný

Obec Staré Město

724180668
a.smesny@seznam.cz

4.

Zdenka Zlámalová

Tenisový klub Bruntál

554706356
zdenka.zlamalova@mubruntal.cz

5.

Rostislav Němec

ZŠ Karlovice

608761561
reditel@zskarlovice.cz

6.

Karel Michalus

Spolek Přátelé
Vrbenska

605300606
pratelevrbenska@seznam.cz

7.

Jana Hančilová

Help-in

733 535 580
helpinops@atlas.cz
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PRACOVNÍ SKUPINA HOSPODÁŘSTVÍ:
Garant: Michal Kafura

P.Č.

JMÉNO A
PŘÍJMENÍ

ORGANIZACE

KONTAKT

1.

Michal Kafura

Kareta

605525851
m.kafura@kareta.cz

2.

Josef Novák

Darop servis, a.s.

725396255
darop@tiscali.cz

3.

Petr Drápala, ml.

SK Annaberg

777048156
petr.drapala@seznam.cz

4.

Miroslav Komárek

Pradědský lesní závod

602 587 837
miloslav.komarek@plz.cz

5.

Josef Hetmánek
Připomínat účast

Sruby-dřevostavby s.r.o

777742500
srubydrevostavby@centrum.cz

6.

Miroslav Novotný

Město Andělská Hora

604927774
andelska.hora@gmail.com

7.

Alena Mátéová

Obec Široká Niva

736536311
sirokaniva@iol.cz

PRACOVNÍ SKUPINA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Garant: Kateřina Kočí

P.Č.

JMÉNO A
PŘÍJMENÍ

ORGANIZACE

KONTAKT

1.

Kateřina Kočí

Actaea

777044758
koci@karlovice.eu

2.

Jan Petřík

Masarykova univerzita
Brno

Petrik.j@mail.muni.cz

3.

Zbyněk Sokol

Aqua stop, v.o.s.

603807823
aquastop@mybox.cz

4.

Blanka Skřivánková

Město Bruntál

554706310
blanka.skrivankova@mubruntal.cz
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5.

Lubomír Klaban

MAS Hrubý Jeseník

607581132
rymobul@seznam.cz

6.

Petr Malina

Nová Pláň

602557766
Zatím nepotvrzeno

7.

Werner Scheffler

Obec Karlovice

602569292
Werner.scheffler@advplast.cz

4. Informace o průběhu Výzvy 06 – 2013
- příjem žádostí probíhal celý minulý týden, celkem bylo přijato 16 projektů za
8 978 204 Kč, k dispozici pro navýšení alokace ale máme v současné době 7 573 489
Kč, původní alokace na výzvu je 4 680 195 Kč.
- Na dalším jednání Výboru musí být rozhodnuto o alokaci na tuto výzvu; Jednání
proběhne dne 8.3.2013 v 9 hodin.
- Veřejná prezentace projektů se bude konat dne 5.3.2013 v 16 hodin v Karlově
Studánce.
- problémy:
- obec - požadavek na to, aby projekt byl přijat po ukončení výzvy;
- obec – požadavek na to, aby mohla podat projekt, který byl neúplný a
nepřijatelný kvůli tomu, že na projekt měli dotaci na přípravu PD a aby
nemuseli vracet dotaci, chtěli to podat k nám;
- přesto, že informace o výzvě byly k dispozici od min. listopadu 2012, většina
žádostí byla podána poslední den;
- některé žádosti byly neúplné nebo nesplňovaly požadavky podání (cca 4), a
proto nemohly být přijaty;

5. Právní forma MAS od roku 2014
- V současné době jsme občanské sdružení, od roku 2014 ale občanská
sdružení budou transformována na spolky, ústavy nebo sociální družstva,
nebo je možné do konce roku 2013 rozhodnout o změně právní formy
občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.
-

Kurz 7.3.2013 v Praze 1000Kč – neziskovky.cz: Občanská sdružení – Spolky
podle nového občanského zákoníku - kurz nás seznámí se změnami, jež
přináší nový občanský zákoník, platný od 1/1/2014. Budou vysvětleny
rozdíly mezi SPOLKEM a občanským sdružením a všechny potřebné
souvislosti, včetně možnosti přeměny na ÚSTAV či SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO a
nové úpravy POBOČNÝCH SPOLKŮ.

 Usnesení:
-

Výbor MAS bere na vědomí:
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Informace o průběhu přípravy strategie.
Informace o průběhu Výzvy.
Informace o nutnosti rozhodnutí o právní formě MAS od roku 2014.
- Výbor MAS schvaluje:
Č. 8/2/2013:
Zrušení usnesení č. 2/1/2013 o uplatnění sankce 0,05 % za nedodržení termínu předložení
analytické části strategie.
Č. 9/2/2013:
Doplnění usnesení č. 3/1/2013 týkající se uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování ISRU s p.
Vavrečkou, a to z důvodu změny DPH na 21% a vyjmutí částky 4 500 Kč za tisk strategie o
definování postupu přípravy strategie, práce s pracovními skupinami, projednání s obcemi,
neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejností, postup schvalování a dohody o obsahu
strategie.
Č. 10/2/2013:
Vymezení pracovních skupin pro projednávání strategie a jejich obsazení dle předloženého
návrhu.
Zapsala: Bc. Ivana Metelková
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