Místní akční skupina

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

Podporujeme rozvoj Jeseníků

Zápis z jednání Výboru
Výbor č.:

6/2014

ŘS ISÚ č.:

25/4/2014

Dne:

25. 4. 2014, Bruntál

Přítomni:

Struška, Chudová, Kostková, Blažek, Metelková, Macrineanu,

Omluven:

Novák

Program:
1. Sloučení MAS Hrubý a MAS Nízký Jeseník
2. Průběh tvorby Strategie CLLD
3. Valná hromada
4. Různé, diskuze

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet přítomných členů: 3. Výbor je usnášení schopný.
1. Sloučení MAS Hrubý a MAS Nízký Jeseník
Předseda MAS Nízký Jeseník p. Blažek informoval Výbor o možném rozpadu MAS Nízký Jeseník, kvůli
odtržení Norberčan a Moravského Berouna (ve středu 30. 4. bude rozhodovat zastupitelstvo). Tím by MAS
NJ nesplňovala limit min. 10 tis. obyvatel. Proto se přišel informovat o možnosti sloučení obou MAS.
Struška: ptá se na důvod odtržení.
Blažek: Starostka MB argumentuje územní příslušností k Olomouckému kraji a nespokojeností se
spoluprací s MAS Nízký Jeseník. Proběhla jednání s p. Moresem a p. Rysem a řešení vidí ve spojení s MAS
Hrubý Jeseník.
Struška: sloučení je výhodnější. Popsal fungování u MAS Rýmařovska jako inspiraci pro fungování MAS.
Blažek: Vidí model Rýmařovska jako optimální. Rýmařovsko má hodně společných projektů. Je důležité
najít problémy obcí, podnikatelů a neziskovek a pak najít společný projekt.
Struška: Jak máme postupovat z hlediska právních a organizačních kroků. Nejistota jak budou MAS
fungovat a jak se sloučí obě strategie? Zajímá ho postup celkové situace.
Blažek: Nyní je zastavena práce na strategickém plánu, čeká se, jak dopadne zastupitelstvo. MAS NJ má
úvěr 1,6 milionu Kč. – splatný nejpozději do 31. 5. 2015, ten bude uhrazen z dotací. Majetek MAS NJ přejde
pod MAS HJ. Žádá o počkání do jednání zastupitelstva 30. 4. Podle výsledku bychom pokračovali v jednání
o sloučení. Je potvrzených 13 obcí, které by dál v MAS pokračovaly. Neví se, jak se rozhodnou Dvorce a
Bílčice. Ideální by bylo setkání obou výborů.
Metelková: Termíny jsou šibeniční. Lepší by bylo počkat s Valnou hromadou dle výsledků zastupitelstva
v MB. Je třeba zohlednit termíny certifikace i podávání strategie. Obě strategie by se musely sloučit.
Vzhledem k tomu, že máme nyní společného zpracovatele, nebude to až takový problém.
Struška: V říjnu budou volby, může nastat výměna vedení obcí. Zastupitele zajímají víceméně vlastní
zájmy, nikoli společné. MAS HJ potřebuje nového předsedu.
Blažek odchází.

Struška: Předseda by neměl stavět na vlastních zájmech. Měla by fungovat vzájemná spolupráce a
komunikace. Uvažuje nad kumulací funkcí manažera a zároveň funkce předsedy. Starosta Rys (Bruntál) do
voleb funkci předsedy odmítá.
Metelková: Podle certifikačních kriterií zaměstnanec nemůže být členem orgánů, ale ještě se tato
informace prověří. (pozn. Ověřeno: v metodice ustanovení o tom, že zaměstnanec nemůže být členem orgánu
v současné verzi metodiky již není)

2. Průběh tvorby Strategie CLLD
Na jednání se dostavil David Rucki.
Rucki: Máme pracovní verzi analýzy. V práci jsou určitě nedodělky, za což beru odpovědnost. Dohodli jsme
se na spolupráci s R. Lokočem a dalšími. Jsme připraveni ze smluvní ceny slevit 50 000 Kč a po dokončení
strategie by bylo možné dál diskutovat o slevě dle druhu provedených změn.
Struška: Proč neplníte závazky a máte zpoždění? Důvody?
Rucki: Máme kapacitní omezení, což není nepřekonatelné. Hlavní pilíř vidí ve strategické části nežli
analytické.
Metelková: Smlouva na dokončení strategie byla uzavřena do konce roku 2013. Máme zatím pouze
pracovní verzi analytické části, ale i té chybí některé části. Aby bylo jisté dokončení, je nutné posílit tým
lidí. Byl proto osloven Radim Lokoč, který celý proces přípravy povede. David Rucki může dále
spolupracovat na dílčí části pod jeho vedením. Co se týče financování navrhuji, aby smlouva s p. Ruckim
byla vypořádána s tím, že mu bude urazena pouze část ceny. Smlouva s p. Ruckim je sjednána na 195 000
Kč sleva 50 000 Kč se mi k poměru k odevzdané práci jeví malá. Za přípravu strategie pak ponese
odpovědnost p. Lokoč s tím, že si vedení týmu bude koordinovat. Se zapojením p. Ruckého na zpracování
dílčí části souhlasí.
Rucki: Navrhuje týden na vyčíslení a vidí možnost kompromisu na ceně.
Struška: spolupráce nebyla špatná, práce vázly na metodice, líbila se mu nová metoda. P. Rucki měl podle
něj více ostatní přesvědčit o své metodě. Některá jednání byla neujasněná a bez závěrů.
Bylo dohodnuto, že D. Rucki bude dále na strategii pracovat pod vedením R. Lokoče.
Rucki odchází.
Zbytku výboru se zdá sleva 50 000 Kč malá. Bylo dohodnuto s Ruckim smlouvu ukončit a začít novou.
Zpracováno je zhruba 40 % z celkového rozsahu strategie, Zvažuje se sleva min. 100 000 Kč.

3. Valná hromada
Struška: S Valnou hromadou je nutné počkat na to, jak dopadne zastupitelstvo v Mor. Berouně. Konání
v Bruntále by to bylo lepší s větší kapacitou, bylo by lepší nezvat politiky.
Chudová: Také si myslí, nezvat politiky. Pronájem v Libuši v Karlově Studánce 5 000 Kč, ale ještě je
možnost v Hudební hale. Bude zjišťována cena.
Kostková: Ve Společenském domě je to také drahé, občerstvení je ale možné zajistit si sami.
Metelková: Na to nemáme nádobí a tak, to není reálné.

4. Různé, diskuze
-

-

Zastupitelům města Bruntálu budou předány brožury o MAS v MSK, aby byli zevrubně
informováni o činnosti MAS. Také bude zpracován seznam realizovaných projektů, který se jim
rovněž zašle.
Kostková: V bezplatném vydání Náš domov je rezervována dvoustrana do 11. 6. pro prezentaci
MAS. Výčet projektů a informace o MAS.
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Další jednání Výboru se uskuteční dne 15. 5. 2014.

Usnesení Výboru

Výbor schvaluje:
Usn. Č.: 11/4/2014:
Vypořádání smlouvy s p. Davidem Ruckim s tím, že cena za odevzdané dílo bude snížena min. o 100 tis. Kč.
Usn. Č. 12/4/2014:
Zapojení p. Radima Lokoče do přípravy strategie.

Výbor bere na vědomí:
Informaci o stavu v MAS Nízký Jeseník s tím, že tématem se bude zabývat na dalším jednání Výboru.
Termín VH bude stanoven dle výsledku zastupitelstva v Mor. Berouně.

Výbor ukládá
Chudová:

Kostková:

Metelková:
Struška:

Dále prověřovat možnosti konání VH vč. ceny za pronájem prostorů, techniky,
občerstvení.
Předložit návrh plánu rozvoje MAS – obce.
Dále prověřovat možnosti konání VH vč. ceny za pronájem prostorů, techniky,
občerstvení.
Předložit návrh plánu rozvoje MAS – neziskovky.
Připravit podklad a přehled projektů pro informace zastupitelům o MAS.
Nachystat zprávu o činnosti Výboru za rok 2013 a úvod do Výroční zprávy 2013.
Plán činnosti Výboru na rok 2014.
Předložit návrh plánu rozvoje MAS – organizace.

Zapsal: Macrineanu
Ověřil: Metelková
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