Místní akční skupina

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

Podporujeme rozvoj Jeseníků

 Zápis z Výboru MAS Hrubý Jeseník
Dne:
Místo:
Přítomni:

22.11.2012
Bruntál
dle prezenční listiny

1. Zpráva Kontrolní komise o hospodaření MAS – p. Struška
Výsledek:
-

Není dojednána smlouva s městem – prodloužení doby splatnosti půjčky

-

Je třeba zasílat zápisy z VH všem členům

-

Je třeba změnit způsob výpočtu ČP

Usnesení:
Výbor bere na vědomí Zprávu kontrolní komise. Zpráva bude přednesena na VH .
2. Rozpočet 2013 – dle přílohy
Výbor bere na vědomí předložený rozpočet a doporučuje k projednání VH MAS.
3. Členská základna:
Projednání členství nových členů MAS:
ZŠ a MŠ Karlovice - delegovaný zástupce: Rostislav Němec ředitel
Sruby-dřevostavby s.r.o. - delegovaný zástupce: Josef Hetmánek
Amatérský cyklistický spolek DRAK VRBNO - delegovaný zástupce: Alena
Mlynářová
Projednání zrušení členství:
CK Hanzelková – Zikmundová, podnikatelská osoba – ukončení
podnikatelské činnosti
Josef Baláž, Mgr., fyzická osoba
Usnesení:
Výbor souhlasí s přijetím členů dle návrhu
Výboru souhlasí s ukončením členství dle návrhu.
4. Úprava výše členských přípěvků:
Na loňské VH bylo schváleno:
a) platí ten, kdo v daném roce získal dotaci z MAS:
- obce a podnikatelé – 3%

- neziskovky – 1%
b) platí všichni
obce: do 500 obyv. 3 000 Kč
od 501 do 3 000 obyv. 5 000 Kč
od 3001 do 5 000 obyv. 7 000 Kč
od 7001 do 9 000 obyv. 9 000 Kč
od 9001 a více 10 000 Kč
- neziskovky – 500 Kč
- podnikatelé – 2000 Kč
- fyzické osoby – 500 Kč
. Výbor NS MAS přijal toto usnesení:
„V současnosti i pro programovací období 2014 – 2020 trvá snaha všech členů
Národní sítě Místních akčních skupin ČR o maximální průhlednost vlastního
fungování, otevřenost při zpracování Integrovaných strategií rozvoje území a
nepřípustnost veškerých postupů, které by mohly budit byť jen podezření z
korupce. Je naprosto nepřípustné spojovat jakékoliv vybírání příspěvků, poplatků
či darů pro aktivity MAS pro rozvoj území s úspěchem žadatele ve výběru
projektů.“
Usnesení:
Výbor doporučuje VH úpravu ČP takto:
Zrušení usnesení loňské VH, že platí ten, kdo v daném roce získal dotaci z MAS.
Výše členských příspěvků - platí všichni:
- obce: 10 Kč/obyvatele
- neziskovky – 500 Kč
- podnikatelé:
živnostník: 1 000 Kč
mikropodnik: 3 000 Kč
malý podnik: 5 000 Kč
- fyzické osoby – 500 Kč
5. Úprava orgánů MAS:
Úprava zastoupení člena ve Výboru MAS (Programovacím výboru MAS) – p. Zuzana
Urbanková byla zvolena do Výboru jako zástupce OA a SZŠ Bruntál, zřizovatel školy je však
veřejný subjekt a tak je nyní posuzován i delegovaný zástupce, složený Výboru v tomto
případě nesplňuje podmínku, že zástupci veřejného sektoru nesmí mít nadpoloviční většinu.
Návrh: p. Urbanková bude ve Výboru zastupovat jiný subjekt, a to občanské
sdružení, Sdružení přátel OA a SZŠ Bruntál, pro OA a SZŠ Bruntál bude delegovaným
zástupcem pro MAS p. Hana Zerzavá
Úprava složení Kontrolní komise – v současnosti tvoří KK 2 zástupci veřejného sektoru a
1 zástupce neziskového sektoru, proto je nutné upravit složení KK tak, aby zástupci
veřejného sektoru neměli nadpoloviční většinu.
Návrh: kandidátem na místo p. Novotného, zástupce veřejného sektoru je p. Petr
Drápala ml., zástupce soukromého sektoru – SKI Annaberg.
Usnesení:
Výbor bere na vědomí úpravu orgánů MAS dle návrhu a doporučuje k projednání VH MAS.
Zapsala: Metelková

