Místní akční skupina

Hrubý Jeseník

Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál

Podporu jeme rozvoj Jeseníků

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU
Výbor č.:
ŘS ISÚ č.:
Dne:
Místo:
Přítomni:

13/2014
28/10/2014
2. 10. 2014
Bruntál
dle prezenční listiny

Program:
1. Valná hromada
2. SCLLD
3. Rozpočet 2015
4. Plán činnosti 2015
5. Projekt SMS
6. Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet přítomných členů Výboru MAS HJ:
3, Výbor je usnášení schopný.
1. Valná hromada
Termín: 27. 11. 2014 – po volbách.
Kde: MěÚ Bruntál, zasedačka zastupitelstva – Petra Kostková domluvila vč. občerstvení (káva, voda),
další občerstvení bude dohodnuto později. Obě MAS se na výdajích budou podílet rovným dílem.
Přišel návrh na doplnění programu od Mgr. Kateřiny Kočí, Actaea – představení Interpretačního
plánu CHKO Jeseníky, který je zpracováván. Představení by trvalo asi 10 min. s tím, že pak by
byla p. Kočí k dispozici pro případné dotazy. Výbor projednal žádost, ale tento bod do programu
VH příliš nezapadá, proto zařazení nedoporučuje.
Pro: 0 Zdržel se 1 Proti 2
Usnesení: Nebyl schválen návrh Mgr. Kateřiny Kočí na doplnění programu VH.
Předsedající VH: František Struška
Průběh voleb do orgánů MAS: Obce mohou mít max. 49 % a zbytek veřejný sektor. Mores si myslí, že
Výbor by měl mít 9 členů.
Kučerová: Člen Výboru by měl plnit zodpovědně docházku a brát svou funkci vážně. Z řad obcí by
měly být zastoupeny po dvou z MAS HJ a stejně tak z MAS NJ a zbytek podnikatelé a neziskové
organizace. Podnikatelé by neměli být z jedné zájmové skupiny. Volba by se měla rozčlenit na
jednotlivé sektory. Kučerová si myslí, že každý kandidát by se měl před volbu krátce představit max. 3
až 5 minut.
Kolář: navrhuje, že ten kdo obdrží ve volbách nejmenší počet hlasů, by vypadl a následovalo by další
kolo. Kandidát by měl získat nadpoloviční většinu hlasů. Je nutné domluvit způsob volby. Problém
může nastat v malém počtu kandidátů. Aby se předešlo zbytečným zmatkům těsně před volbou, určí
se termín uzavření návrhů do kandidátní listiny.
Volební komise: Kdo budou členové volební komise? Někteří si myslí, že členové komise by neměli
být kandidáti do orgánu.
Kontrolní komise: 5 členů – podle standardizace budou mít nové povinnosti než dosud. Jejich úkoly
jsou popsané ve stanovách.

Výběrová komise: 7 členů – může jich být i více, ovšem je problém sehnat lidi, kteří mají zkušenosti
s projekty.
Manažer na příští Výbor předloží volební řád.
2. SCLLD
Byl ukončen projekt na přípravu strategie z OPTP. Proběhlo vyúčtování projektu a byla podána žádost
o proplacení. Žádost byla přijata a schválena.
V září probíhalo v rámci MAS dopracování některých kapitol analýzy, zapracování došlých
připomínek.
Od října se budeme spolu se zpracovatelem podrobněji zabývat cíli, opatřeními apod. SCLLD by měla
být schválena na Valné hromadě.
SCCLD by měla být propojena s projektem MOS.
Pracovníci MAS se zúčastnili semináře Agentury pro sociální začleňování. Některé výstupy bude
nutné vpracovat do Strategie, neboť některé aktivity budou podporovány. Zapojili jsme se také do
Lokálního partnerství, které vzniká ve Vrbně pod Pradědem.
ASZ byla vyzvána k předložení evaluace činnosti v Bruntále. (po jednání Výboru došel z ASZ odkaz, na
evaluační zprávu: http://www.socialni-zaclenovani.cz/bruntal .
3. Rozpočet 2015
Byl předložen rámcový rozpočet Dle přílohy 1, která byla zaslána členům před jednáním.
Metelková: Prozatím je rámcový a rozdělený na obě MAS. Přehled příjmů okolo 1,9 mil. a výdajů 1,2
mil. Kč.
Kolář: nastiňuje svůj návrh rozpočtu na příští rok. Kučerové a Škařupové se nezdají, některé výdajové
položky. Mělo by to být více rozepsané, je těžko sledovat, co se pod některými položkami skrývá.
Kučerová se ptá, jaké bude personální obsazení. Bude na mzdy všech zaměstnanců MAS, když jsou
příjmy nejisté?
Metelková: Tyto rámcové rozpočty ukazují, resp. zhodnocují stav, v jakém se MAS nacházejí. Jde
zatím o rámcový přehled. Nejedná se zde o detailní návrh rozpočtu na příští rok, který by se měl nyní
schvalovat. Vše je totiž zatím v jednání a přípravě a zdroje se upřesňují.
Kolář se domnívá, že příjmy budou dostatečné na mzdy tří zaměstnanců MAS.
Mores se domnívá, že je nutné sloučit mnohé aktivity v regionu, rozšířit spolupráci obcí, MAS a
mikroregionů, z čehož mohou plynout některé další zdroje.
Čaputová: Otázka na manažery, zda bude hledat další zdroje na další lidi?
Metelková: To je spíš výhled na rok 2016, kdy víme, že budeme potřebovat další lidi na realizaci
strategie vzhledem k tomu, že MAS bude zapojena do více OP. My však nyní řešíme rok 2015. Zdroje
se samozřejmě budou hledat i nyní. Každý projekt však vyžaduje další práci. Již nyní jsme kromě
činnosti MAS zapojeni do 2 projektů, od nového roku to bude ještě projekt spolupráce.
Struška: Je nutné rozpočet podrobněji rozpracovat a poslat mailem s dostatečným předstihem k
nastudování.
Kučerová: Dotaz na p. Koláře, zda připravil informaci o kompletním stavu účetnictví za rok 2014
s výhledem na rok 2015, což byl úkol z minulého Výboru.
Kolář: Bylo zasláno p. Blažkovi, který dle zvyklostí sám vždy rozesílal Výboru.

-

4. Rámcový plán činnosti
Připravit MAS a její orgány na standardizaci, získat certifikát
Dokončit Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020
Podat žádost o dotaci na realizace strategie
Připravit se finančně, personálně i odborně na nové období
Rozvíjet partnerství a spolupráci v území
Projekt spolupráce MAS – budou zapojeny všechny MAS v MSK.
Projekt SMO
Projekt SMS
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- Evaluace SPL 2008 – 2013
- Hledání dalších dotačních zdrojů na provoz a rozvíjení spolupráce.
- Příprava seminářů pro partnery, aby byli připraveni na další programové období.
P. Čaputová se ptá, jestli se MAS zapojí do mezinárodní spolupráce.
Metelková by se ráda zapojila, zatím nemá dostatek informací, vyzývá paní Čaputovou, aby
informovala o těchto projektech.
5. Projekt SMS
Dohoda podepsána. Uhrazena první splátka na spolufinancování ve výši 18 166,60 Kč.
Výběr témat k řešení:
- Doprava a veřejná dopravní obslužnost;
- Regionální školství;
- Protipovodňová opatření, krizový management;
- Odpadové hospodářství;
- Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností.
Metelková: Některá témata jsou řešena v rámci MOS. Bylo by vhodné tato témata využít a dále
rozpracovat. Mores též navrhuje využít také projekt MOS a dále rozpracovat témata. Z pozice MASky
a obcí je nad rámec možností řešit témata dopravy a protipovodňových opatření.
Byla vybrána témata: Regionální školství, Odpadové hospodářství, Politika zaměstnanosti, boj
s nezaměstnaností.
Tato témata by mohla být zpracována s ohledem na podstatu MAS, tedy pokud to pravidla projektu
umožní.
Čaputová vyzývá Koláře, aby vytvořil přehled projektů, které byly představeny na konferenci v Razové
v rámci projektu Venkov má co nabídnout. Bylo zde mnoho příkladů dobré praxe, které mohou
posloužit jako inspirace pro obce, neziskové organizace a další subjekty. MAS má být subjekt, který
informuje a vytváří osvětu pro celý region.
6. Různé
P. Ptáčková – žádost o finanční příspěvek k otevření a provozu Prodejní galerie Jeseníků v Praze.
Paní Ptáčková dosud prodávala regionální produkty v hudební hale v Karlově Studánce. Tento prodej
byl doprovázen dalšími činnostmi, jako je předvádění řemesel. Její aktivity měly úspěch. Bohužel tyto
aktivity musely být ukončeny z důvodu absence vytápění stávajících prostor. Navrhuje rozjezd
prodeje v Praze, ovšem potřebuje finanční podporu. Další prostory by měly vzniknout v Bruntále.
Finanční příspěvek je na vůli MAS, není určena jeho výše.
Škařupová si myslí, že regionální produkty by se měly prodávat v kraji, aby zde přilákal více
návštěvníků. Buď zřídit prodejnu v Bruntále, nebo ve větších městech v kraji.
Čaputová souhlasí s paní Škařupovou, dokáže si představit prezentaci na bruntálském zámku.
Paní Škařupová aktivity paní Ptáčkové vítá, ale nevěří, že bude v Praze prodej dlouhodobě udržitelný.
Navíc se domnívá, že nepřiláká návštěvníky do zdejší oblasti. Lepší budou aktivity přímo v kraji, aby
přilákaly nové lidi.
Výbor podporuje aktivity paní Ptáčkové, ale nepřiklání se k prodeji přímo v Praze. Důležitá je i otázka
propagace.
Paní Ptáčkovou pozvat na příští jednání Výboru, aby lépe představila svůj záměr.
- Účetní
Paní Bílá je ochotna převzít i účetnictví MAS NJ, ale stále probíhají projekty spolupráce – ty bude
nutné dokončit ještě v režii stávající účetní. Převzetí bude možné převzít optimálně k 1. 1. 2015. Bude
nutná spolupráce s účetní MAS NJ na účetní uzávěrce a dalších činnostech.
- Ukončení členství v MAS NJ
Kolář informuje členy MAS NJ o ukončení členství členů k 1. 1. 2014, kteří působí na území, které se
odtrhlo od MAS NJ (podle §4 )
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- Zvýšení záloh
Byly zvýšeny zálohy za pronájem prostor. Byla uzavřena smlouva mezi oběma MAS.
UKONČENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ VÝBORŮ, pokračování Výboru MASHJ.
Členská základna:
Došla informace o ukončení členství fa Czasch, Výbor bere na vědomí ukončení členství k dnešnímu
dni.
Nezaplacení ČP v celkové výši 6500 Kč, přičemž členové byli dle informací účetní 2x vyzváni k úhradě,
a to v březnu a v srpnu:
- Jantar
- Terra Natura
- Valerie Zámečníková
Usnesení: Výbor k dnešnímu dni ukončuje členství těchto členů z důvodů nezaplacení členských
příspěvků.
- Úvěr
Metelková seznamuje s ekonomickou situací MAS pro následující měsíce s výhledem na rok 2015.
Z důvodů čerpání peněz z projektu OPTP nebyly čerpány peníze se SZIF. Jedná se o cca 480 000 Kč,
bylo by vhodné částku vyčerpat. Není však dostatek disponibilních zdrojů pro předfinancování.
Doporučuje využít úvěru u České spořitelny.
Členové souhlasí s využitím financí se SZIFu, ale chtějí znát podmínky úvěru od ČS, od toho se bude
odvíjet i výše a doba úvěru. Z alokované částky by měla být hrazena tvorba nových webových stránek
MAS, propagačních materiálů a další položky, které budou uznány jako způsobilé výdaje.
Novák zjistí možnosti poskytnutí úvěru místními podnikateli. Potřebuje znát podmínky ČS a výši
úvěru.
Příští jednání obou Výborů proběhne 6. 11. 2014 v 9:00 v kanceláři MAS.
Usnesení
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výbor neschvaluje:
Návrh Mgr. Kateřiny Kočí na doplnění programu VH.
Výbor schvaluje:
Výběr těchto témat pro projekt SMS: Regionální školství, Odpadové hospodářství, Politika
zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností.
Výbor rozhodl:
O ukončení členství ke dni 2. 10. 2014 členům: Jantar, Terra Natura a Valerii Zámečníkové z důvodů
nezaplacení členských příspěvků za rok 2014.
Výbor ukládá:
Pozvat p. Ptáčkovou na příští jednání Výboru.
Předložit volební řád.
Předložit rozpočet na rok 2015.
Zjistit podmínky poskytnutí úvěru od ČS.
Výbor bere na vědomí:
Informaci o přechodu účetnictví MAS NJ na kancelář p. Bílé od 1. 1. 2015.
Informaci o ukončení členství fa Czasch k 2. 10. 2014..
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Informaci o průběhu přípravy strategie, rámcovém rozpočtu, plánu činnosti na rok 2015, zvýšení
záloh na provoz kanceláře.
Zapsal: Mgr. Macrineanu
Ověřil: Bc. Metelková
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