ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ VÝBORŮ MAS HJ A MAS NJ
Dne:

15. 5. 2014

Místo:

Bruntál, kancelář MAS HJ

Přítomni:

dle prezenční listiny

Uvedeného dne se konala 1. Schůzka Výborů MAS Hrubý Jeseník a MAS Nízký Jeseník. Důvodem
setkání bylo projednání návrhu na sloučení obou MAS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

-

Předseda MAS HJ p. Struška všechny vítal a představil manažerku a členy Výboru MAS HJ.
Předseda MAS NJ p. Blažek představuje sebe a manažera Koláře, starostku Valšova paní Ivetu
Kučerovou a Ing. Elišku Škařupovou (DSO Slezská Harta) a Jiřího Mikšíka (podnikatel).
Dále nastiňuje situaci v MAS NJ. Po hlasování zastupitelstva v Moravském Berouně, který
odchází z MAS NJ a tak se sníží počet obyvatel pod stanovanou hranici 10 tis. obyvatel,
hledají možnosti dalšího fungování. Místostarosta města Bruntál p. Mores jim navrhl
možnost sloučení s MAS HJ.
Struška: Náš Výbor souhlasí s tím, aby se obě MAS sloučily. S tímto usnesením předstoupíme
také před VH.
Také Výbor MAS NJ souhlasí se sloučením. Budeme jeden celek, převážnou částí jednoho
regionu.
Struška: Náš Výbor v návaznosti na přípravu strategie navrhuje, aby se zpracovávala pouze
jedna strategie pro obě území. Z časového hlediska není možné zpracovávat strategie dvě a
pak je slučovat.
Blažek: my s tím souhlasíme, v usnesení Výboru MAS NJ to máme jako doporučení, není to
ještě schváleno, ale jsme pro jednu strategii.

Nutné kroky:
1. Sloučení obou MAS se vzhledem k termínu certifikace navrhuje k 1. 7. 2014 pod společným
názvem MAS Bruntálsko. Nástupnická organizace tedy bude MAS Hrubý Jeseník s novým
názvem, který bude lépe odpovídat nově vymezenému území.
2. Musí se poslat žádost na SZIF: souhlas se sloučením.
- Kolář: Po dnešním dnu by měla být odeslána žádost na SZIF na změnu názvu. Oni mají
30 dnů na vyřízení. VH musí být po schválení ze strany SZIF, nikoli předem.
- Novák navrhuje přidat i časový slet, aby nedocházelo k prodlení.
- Struška: nejlepší bude osobní jednání.
- Kolář pošle žádost ihned.
3. Je třeba vypracovat smlouvu o fúzi sloučením, kterou je nutné poskytnout všem členům min.
30 dnů před VH.
- Manažeři smlouvu nachystají a pošlou předsedům a členům Výboru k připomínkám,
po odsouhlasení se pošle všem členům obou MAS.
- Blažek se ptá, jak to bude s územní působností strategie, když na souhlasech členů
obou MAS, které již byly vydány, bude jiný název – bude to právně v pořádku?
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Metelková se domnívá, že to právně bude v pořádku, protože půjde o právního
nástupce MAS – je třeba ověřit.
Oznámení o sloučení:
- Musí se připravit společné oznámení o sloučení obou MAS, které se zveřejňuje a
zasílá všem věřitelům – min. 30 dní předem.
Ověřit dotace - MAS NJ:
- SZIF na provoz MAS (převedení na nástupnickou MAS)
- dotace na přípravu strategie z MSK, OPTP (zrušit) – písemná stanoviska – provede p.
Kolář.
- z MSK čerpáno, z OPTP ne
Zpracovat podrobný návrh řešení závazků a pohledávek - MAS NJ:;
- Blažek: Naše závazky (1,6 mil Kč) si budeme hradit my, aby nedošlo mylné
domněnce, že se to bude hradit i z MAS HJ. Je nutné napsat i MSK, kvůli dotacím na
strategii, zdali je bude nutné vrátit nebo ne.
- S panem Lokočem se uzavře současný smluvní vztah.
- Metelková: dle zákona nástupnická organizace přebírá všechny závazky, pokud se
sloučí účetnictví, tak to stejně půjde z jedněch peněz. To by musely obce
odsouhlasit, že vaše závazky přebírají, a to asi neudělají. My si ti sice můžeme dát do
smlouvy, ale vůle obcí může být jiná; nebo je nějaké jiné řešení?
Návrh nových stanov: obě MAS mají připraven návrh nových stanov, je třeba připravit
společné.
- Blažek: Výbor by měl být seznámen s oběma stanovami a posoudit je. Nemá problém
se řídit stanovami HJ. Musí obsahovat základní věci.
VH: Proběhne společná VH obou MAS.
- Obě VH schválí nejprve sloučení samostatným hlasování.
- Další jednání již budou společná:
- schvalování stanov.
- volba do orgánů nástupnické MAS.
- Blažek: chce vědět, jak se bude rozhodovat, zda většina všech členů nebo přítomných
členů.
- Metelková: podle certifikace: Většina všech členů, pokud se nesejdou do půl hodiny,
je nová VH a rozhoduje se většinou přítomných členů. Máme to v návrhu našich
stanov.
Účetnictví.
- Novák navrhuje vést jedno účetnictví, ale dvě střediska do doby než se závazky splatí.
Inventura by měla být k 30. 6. 2014. (poz. nutné k 30. 5. 2014, aby se výsledky mohly
zapracovat do smlouvy o fúzi).
Sjednocení výše členských příspěvků:
- MAS HJ má schváleny ČP do 2015: 10 Kč na obyvatele, pro neziskovky: 500 Kč, pro
podnikatele: živnostníci 1000 Kč, podnikatelské subjekty do 10 zaměstnanců: 3000 Kč
a nad 10 zaměstnanců: 5000 Kč.
- MAS NJ má na obyvatele: 2,50 Kč, podnikatelé: 2 500 Kč a neziskovka 500 Kč.
- Nutno sjednotit dle MAS HJ.
Orgány MAS:
- Členové by měli nominovat zástupce do orgánů MAS
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- návrh počtu členů: Výbor 7, Kontrolní komise 5, Výběrová komise 7.
- Je třeba zajistit rovnoměrné zastoupení sektorů.
12. Propojení rozpočtů MAS: (doplněno po jednání)
- Je třeba zpracovat návrh rozpočtu nástupnické MAS, k tomu je třeba zaslat položkový
rozpočet MAS NJ, popř. plán příjmů a výdajů na letošní rok vč. čerpání.
Příští schůzka: 27. 5. 2014 úterý 9:00 ve Valšově.
Závěrečné slovo pana Strušky: Tahejme za jeden provaz, ať to stojí za to!

Zapsal: Z. Macrineanu
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