Místní akční skupina

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

Podporujeme rozvoj Jeseníků

Zápis z jednání Výboru
Výbor č.:
Schůzka ISU č.:
Přítomni:
Omluven:
Dne:
Místo:

6/2013
6/6/2013
Výbor MAS a manažer MAS, hosté (dle prezenční listiny)
p. Novák, p. Michalus
6. 6. 2013 v 10 hodin
Bruntál, kancelář MAS

Program:
1. Projekty předložené ve Výzvě 07 – 2013
2. Audit
3. Projekty spolupráce
4. ISU 2014 - 2020
5. Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Projekty předložené ve Výzvě 07 – 2013
Přijaté projekty:
Pořadové
číslo
1.

2.
3.

4.

5.

Název žadatele

Název projektu

Celkové
výdaje
projektu

Způsobilé Požadovaná
výdaje
dotace

Místní skupina vodní
záchranné služby
Zachraňujeme životy 250 000
230 000
Českého červeného
kříže Bruntál
Pradědův včelín Jan Kolomý
1 005 300 830 000
sladká chuť Jeseníků.
Actaea - společnost Informační a
pro přírodu a
vzdělávací centrum
1 005 273 987 773
krajinu
Karlovice
Výměna oken a vznik
komunitní místnosti
Charita Ostrava
339 000
319 000
v budově ŘK fary v
Andělské Hoře
Technické vybavení
Galerie v kapli
pro Galerii v kapli v
98 037
98 037
Bruntále
2 697 610 2 464 810
Celkem

207 000

415 000
770 462

280 720

88 233
1 761 415

Alokace na výzvu 07
- 2013

628 841

Převis/zůstatek

-1 132 574

Dne 30.5.2013 proběhla veřejná prezentace předložených projektů na OÚ ve Starém Městě, za
vydatné pomoci pana starosty A. Směšného a pracovnic úřadu.
Následně proběhlo uzavřené jednání Výběrové komise, kde bylo provedeno hodnocení projektů
a zhotoven seznam projektů dle dosažených bodů.
Předpokládaná alokovaná částka pro tuto výzvu činila v době vyhlášení výzvy 606 341 Kč, nyní
je k dispozici 628 841 Kč. Výbor proto rozhodl o navýšení částky alokované na výzvu na 628 841
Kč, z toho na Fichi 4 – Výroba potravin je alokována částka 415 000 Kč a na Fichi 8 – Občanské
vybavení a služby částka 213 841 Kč.
Dále Výbor posoudil předložené žádosti dle seznamu předloženého Výběrovou komisí a rozhodl
podpořit projekty v pořadí dle výše dosažených bodů až do výše alokace na Výzvu.
Seznam projektů dle dosažených bodů:
Celkové Číslo
pořadí Fiche

Název žadatele

1

4

Jan Kolomý

2

8

Actaea - společnost
pro přírodu a krajinu

8

Místní skupina vodní
záchranné služby
Českého červeného
kříže Bruntál

3

4

8

Charita Ostrava

5

8

Galerie v kapli

Název projektu
Pradědův včelín sladká chuť Jeseníků.
Informační a
vzdělávací centrum
Karlovice
Zachraňujeme životy
Výměna oken a vznik
komunitní místnosti
v budově ŘK fary v
Andělské Hoře
Technické vybavení
pro Galerii v kapli v
Bruntále

Místo
realizace
projektu
Staré
Město

Počet
bodů

Dotace
(Kč)

84,66

415 000

Karlovice

61,34

770 462

Bruntál

60,67

207 000

Andělská
Hora

40

280 720

Bruntál

32,34

88 233

Podle Pravidel SZIF mohou být podpořeny pouze projekty, které lze podpořit v plné výši.
Z výše uvedeného seznamu tedy vyplývá, že podpořeným projektem může být projekt pana
Kolomého do požadované výše 415 tis. Kč.
Druhý projekt přesahuje výši alokace, která je po uspokojení prvního projektu k dispozici
(213 841 Kč). Proto bylo osloveno sdružení Actaea, které se se svým projektem umístilo na
druhém místě, zda je pro ně přijatelné realizovat projekt i při snížení dotace na tuto částku, při
zachování výše celkových výdajů projektu a snížení procenta dotace tak, aby dotace činila
2

213 841 Kč. Zástupce sdružení p. Kočí nejprve zaslala požadavek na to, aby Výbor prověřil
možnost snížení celkových nákladů na projekt vzhledem k nedostatku finančních prostředků na
konci programovacího období, že při snížení celkových nákladů na realizaci je sdružení schopno
realizovat projekt jako celek, namísto celoročního informačního a vzdělávacího střediska by bylo
realizováno sezónní se zachováním všech ostatních aktivit, které byly bodově ohodnoceny.
Po vysvětlení, že toto rozhodnutí není v kompetenci Výboru, ale že se postup řídí Pravidly, které
toto řešení neumožňují, byla žádost o dotaci sdružení Actaea stažena.
Výbor proto, díky tomuto stažení žádosti, mohl rozhodnout o tom, že bude uspokojen další
projekt v pořadí, kterým je žádost Místní skupiny vodní záchranné služby a tak budou moci být
prostředky, které jsou k dispozici téměř vyčerpány.
Vybrané projekty:

4

Jan Kolomý

Pradědův včelín sladká chuť Jeseníků.

Místo
realizace
projektu
Staré
Město

8

Místní skupina vodní
záchranné služby
Českého červeného
kříže Bruntál

Zachraňujeme životy

Bruntál

60,67

207 000

Název projektu

Místo
realizace
projektu

Počet
bodů

Dotace
(Kč)

Andělská
Hora

40

280 720

Bruntál

32,34

88 233

Celkové Číslo
pořadí Fiche
1

2

Název žadatele

Název projektu

Počet
bodů

Dotace
(Kč)

84,66

415 000

Nevybrané projekty:
Celkové Číslo
pořadí Fiche

Název žadatele

3

8

Charita Ostrava

4

8

Galerie v kapli

Výměna oken a vznik
komunitní místnosti
v budově ŘK fary v
Andělské Hoře
Technické vybavení
pro Galerii v kapli v
Bruntále

2. Audit

Byl předložen zpracovaný audit, který však má drobné nedostatky, hlavně co se týče splnění
požadavků SZIF na obsah smlouvy i auditorské zprávy, proto probíhá komunikace s auditorkou
o jejich úpravě. Byla také doručena faktura na 5 000 Kč bez DPH, která bude uhrazena po
odstranění uvedených nedostatků.
Závěr auditorské zprávy je vyhovující.
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3. Projekty spolupráce
a) Geopark:
Ne jednání Výboru se dostavil p. Jiří Krist z MAS Opavsko a M. Pruknerová, vedoucí
Správy CHKO Jeseníky. P. Krist představil nastavení projektu spolupráce s MAS
zapojenými do Sdružení pro geopark Jeseníky a nabídl účast v tomto projektu i MAS
Hrubý Jeseník. Projekt je zaměřen na zmapování potenciálu území pro vypracování
dokumentace nutné pro předložení k nominaci území na Národní geopark Jeseníky,
vytvoření výpravné publikace o geoparku Jeseníky, webových stránek, uspořádání
konference, seminářů pro veřejnost apod.
Na každou MAS musí být profinancováno min. 7% z celkových výdajů projektu, což
by činilo 280 – 300 tis. Kč, spolufinancování je 10%. P.Krist vysvětlil, že
předfinancování je možné řešit úvěrem od ČS při úroku 4%, z takto nastaveného
projektu je možné financovat manažera MAS v období nedostatku finančních zdrojů
do rozjezdu nového období.
P. Pruknerová vysvětlila roli CHKOJ v projektu a zapojení CHKOJ do celého záměru
s tím, že tento záměr CHKOJ vítá jako přínosný pro region.
Proběhla diskuse mezi členy Výboru a hosty s tím, že p. Struška vysvětlil, že Výbor již
rozhodl o tom, že tento projekt nepodpoří a na jednání starostů, kde se o projektu
také jednalo, nebyla také vyjádřena podpora. P. Struška také uvedl, že je proti tomu,
aby MAS byla do tohoto projektu zapojena.
P. Urbanková naopak vyjádřila projektu podporu, protože to vnímá jako možnost
financování MAS v přechodném období.
P. Chudová uvedla, že nechce rozhodovat takto narychlo, protože si to musí
promyslet a navrhla, aby se uskutečnilo korespondenční hlasování, do kterého by se
zapojili i ostatní členové Výboru, dnes nepřítomní.
P.Krist uvedl, že vzhledem k napnutým termínům je možné na rozhodnutí Výboru
posečkat do zitřka, tedy do 7.6.2013 do 15 hodin.
b) Hřiště – Rýmařovsko
Příprava projektu s MAS Rýmařovsko a Uničovsko zaměřeného na vybudování hřiště
u Petrinu, dopravního hřiště v Rýmařově, cvičiště pro dospělé v Medlově a
uskutečnění společných aktivit těchto tří MAS probíhá bezproblémově, uskutečnila
se schůzka v Rýmařově, je zapojeno město Bruntál, ZŠ a SVČ. Další schůzka bude
v pondělí k přípravě žádosti. Rozpočet hřiště je přichystán, dělá se návrh měkkých
akcí, propagace, přílohy apod.
c) Regionální značka
K projektu také proběhla schůzka, jinak trochu význe, návrh projekut zatím nemáme,
ale příští týden má být schůzka a předtím máme návrh žádosti obdržet.
d) Uskutečnilo se také jednání s p. Juřenovou z Ligy Bruntál a MAS Rozvoj Krnovska o
budoucí možné spolupráci se zahraniční MAS, bylo dohodnuto navázat kontakt pro
příští období, dát do strategie.
4. ISU 2014 – 2020
4

Členům Výboru byl před jednáním zaslán návrh analýzy zpracovaný p. Vavrečkou
s připomínkami manažera MAS.
Bylo zjištěno, že naprostá většina textů je doslovně zkopírována buď z naší minulé ISU nebo
z internetových zdrojů, a to navíc bez uvedení tohoto zdroje. Texty i údaje jsou neaktuální,
nepodložené průzkumem, nevěrohodné. Jednotlivým kapitolám chybí shrnutí, závěr, směr
vývoje apod. Struktura ani obsah analýzy neodpovídá metodice. Jsou tam nadbytečné a hlavně
nepotřebné informace, které k ničemu nejsou. Struktura kapitol nemá logiku, vše je zmatečné.
Takto předložená analýza není použitelná.
Paní Urbanková uvedla, že k části školství má tytéž poznatky. Údaje jsou zastaralé, chybí závěry,
směry demografického vývoje, apod.
Bylo dohodnuto, že p. Struška svolá mimořádné jednání Výboru za účasti p. Vavrečky na
13.6.2013, kde se situace bude řešit. Analýza se musí přepracovat do použitelné podoby.
Dne 11.6.2013 proběhne jednání pracovních skupin, kde získáme další připomínky.

5. Různé
Nebylo řešeno.

Usnesení Výboru MAS
Výbor MAS schvaluje:
Č. 24/6/2013
Navýšení částky alokované na výzvu na 628 841 Kč, z toho na Fichi 4 – Výroba potravin je
alokována částka 415 000 Kč a na Fichi 8 – Občanské vybavení a služby částka 213 841 Kč.
Č. 25/6/2013
Podporu projektů v pořadí dle výše dosažených bodů až do výše alokace na Výzvu, a to projekty:
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Jan Kolomý

Pradědův včelín sladká chuť Jeseníků.

Místo
realizace
projektu
Staré
Město

8

Místní skupina vodní
záchranné služby
Českého červeného
kříže Bruntál

Zachraňujeme životy

Bruntál

Celkové Číslo
pořadí Fiche
1

2

Název žadatele

Název projektu

Počet
bodů

Dotace
(Kč)

84,66

415 000

60,67

207 000

Výbor MAS ukládá
Č. 26/6/2013
Předsedovi sdružení svolat mimořádné jednání Výboru na 13.6.2013 v 10 hodin za účasti p.
Vavrečky, k projednání návrhu analýzy jím předložené.

5

Výbor MAS bere na vědomí:
Informaci o průběhu auditu.
Informaci p. Krista a p. Pruknerové o projektu spolupráce Geopark Jeseníky s tím, že konečné
rozhodnutí o účasti či neúčasti v tomto projektu odkládá na 7.6.2013, kdy bude provedeno
korespondenční hlasování mezi všemi členy Výboru.
Informace o dalších připravovaných projektech spolupráce.

Zapsala: Metelková
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