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

24. 6. 2014
Bruntál, kancelář MAS Hrubý Jeseník
dle prezenční listiny

Uvedeného dne se konala 4. Schůzka Výborů MAS Hrubý Jeseník a MAS Nízký Jeseník. Důvodem
setkání bylo projednání programu a organizačních záležitostí k Valné hromadě
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo předseda Struška: Dnešním programem setkání obou Výborů je příprava a postup
konání Valné hromady (VH).

1) Informace k minulému jednání Výboru a zamítavému stanovisku SZIFu:
Pan Večerka – právník NS MAS po telefonickém hovoru s p. Struškou poslal oficiální vyjádření mailem
(byl rozeslán členům Výborů). Podle něj byl zvolen správný postup sloučení, mělo by se v tomto
postupu pokračovat. VH by se měla konat a členové by měli ukázat svůj vztah k MAS a k regionu.

2) Valná hromada:
Metelková: Podklady k VH byly všem poslány e-mailem.
- u prezentace by měli být členové mandátové komise
Metelková: Kdo budou členové komise, je dobré mít připraveny dopředu jména.
Mandátová MAS NJ: Bubelová, Slováková, Bocek, Škařupová
Mandátová MAS HJ: Kostková, Kočí, Klaban
Návrhová MAS NJ: Jachymčák, Sedláček, Janek
Návrhová MAS HJ: Helekalová, Drápala, Vojtíšek
Z počátku dvě VH, po schválení prvního bloku, by se mělo odhlasovat, že se bude hlasovat společně.
Blažek: Mandátová komise by měla dát pokračovat za MAS HJ. Spojí se, může jich být 6 (sudý počet)?
Kolář: Můžou, oni nehlasují, jen dohlížejí, tudíž může být sudý počet.
Novák: Kolik těch komisí bude, kdo bude sčítat hlasy? Musí být notářsky ověřena?
Metelková: V první části nebudou sčítat, v druhé části si to ohlídá volební komise. Notářsky nemusí
být ověřena.
Blažek: Volební komise se ujme p. Bocek
Blažek: Budou VH zpočátku odděleně ve dvou místnostech?
Metelková, Struška: Ne kvůli informovanosti budeme dohromady v jedné místnosti.
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Blažek: Nemohu se zúčastnit VH, budu v Praze, zastupovat mě bude místopředseda, předsedající by
měl být p. Struška
- předsedající VH bude p. Struška
Metelková: Zapisovatelé a ověřovatelé?
Kučerová: Z počátku p .Kolář pro VH MAS NJ, ve druhé části Macrineanu
Blažek: Ověřovatelé: Buťák a Kučerová.
Struška: Ověřovatelé: Kostková a Novák
Metelková: Měl by někdo hlídat časový limit jednotlivých příspěvků?
Blažek: Proč by se měl mít hlídat čas? Měl by být prostor v diskuzi. Z naší strany není obava dlouhých
diskuzních příspěvků.
Metelková: Můžou se objevit dlouhé příspěvky zbytečně zdržující VH.
Struška: Já to budu hlídat.
Rozpočet
MAS Nízký Jeseník má schválený rozpočet na letošní rok. Schvalovala ho VH v prosinci 2013. U MAS
Hrubý Jeseník schvaluje rozpočet Výbor.
Organizační záležitosti
- Petra Kostková obvolala naše starosty, ti slíbili, že přijdou, je nutné obvolat i ostatní členy.
- Pan Novák informuje členy z podnikatelské sféry.
- Byla vystavena a zaslána Lázním objednávka na prostory a techniku vč. ozvučení.
- Občerstvení domluvil Pavel Kolář, parkování bude u lázeňského domu Libuše, parkovací karty si
účastnící vyzvednou na vrátnici.
Členské příspěvky
Blažek: My se musíme přizpůsobit. A členové by to měli akceptovat. Pokud nebudou chtít, ať zváží
svoje setrvání.
Metelková: Na příští rok stále není zcela jisté financování provozu MAS, Jisté je, že dotace bude 95 %,
zbylých 5 % bude formou spolufinancování. Taktéž je nutné mít dostatečnou finanční rezervu pro
předfinancování projektů. Musíme nějakým způsobem překonat přechodné období.
Jak to bude s doplatky za letošní rok?
Blažek: Rozpočty v obcích jsou schváleny, nevíme, kdy dojde k oficiálnímu sloučení. Za letošní rok to
asi nebude v mnoha obcích možné.
Struška: Příspěvky bych nechal stejné do konce roku, měnil bych je a až příští rok nebo do data
sloučení a pak alikvotní část.
Novák: Nebo příští rok doplatit část i za letošní rok.
Blažek: Bude nutné schválit členské příspěvky, příští rok členové MAS NJ částku dorovnají. (členské
příspěvky není nutné schvalovat, jen členové MAS Nízký Jeseník se musí přizpůsobit nastavené výši
v MAS Hrubý Jeseník).
Limit členských příspěvků pro malé obce se bude řešit s novým Výborem.
Počet členů orgánů MAS – kandidátka, zájmové skupiny
Byly navrženy zájmové skupiny (podle Floriana). Členové jsou řazeni do skupin, každý člen si může
ještě svou zájmovou skupinu změnit.
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Byly zaslány návrhy kandidátů – nejsou námitky.
Jednání představiteli MAS, NS MAS s orgány MZe resp. SZIFU
Na minulém jednání Výboru byla domluvena schůzka na Ministerstvu zemědělství na 10 hodinu
v pátek 27. 6. 2014.
Blažek: Má smysl jet do Prahy, když dnes je v Praze jednání monitorovací výboru, z kterého bychom
měli být informování? Dozvíme se nové věci?
Kolář: Má to smysl, můžeme se dozvědět popř. zeptat na technické informace, informace k certifikaci
atd..
Na jednání do Prahy dne 27. 6. 2014 pojedou oba manažeři, NS MAS bude zastupovat tajemnice p.
Špiková.

Zapsal: Macrineanu

Stránka 3 z 3

