Podporujeme rozvoj Jeseníků na Bruntálsku

Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník
Výbor:
ŘS ISU:
Dne
Místo:

5/2015
35/7/2015
1. 7. 2015
Bruntál

Program:
1. Úvod
2. Účetnictví
3. Strategie
4. Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Úvod
Přítomno 5 členů z 9, Výbor je usnášeníschopný.
Schválení programu. Hlasování: Kdo je pro schválení návrhu programu?
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
2. Seznámení se stavem účetnictví
P.Jedlička: Řešíme stále účetnictví MAS Nízký Jeseník. P. Kolář a bývalá účetní Martiníková stále
nepředložili všechny potřebné doklady a tím vystavují nástupnickou organizaci MAS Hrubý Jeseník
řadě problémů.
Problémy je třeba rozdělit na dvě věci: Martiníková nedodala všechny potřebné účetní doklady, navíc
ty, co dodala, byly špatně zapracované, jde zejména o špatně vypočítané mzdy, kdy nebyly brány
v potaz dovolené či nemocenské apod. a my pak poneseme odpovědnost. Je třeba si také uvědomit,
že špatné účetnictví má také vazbu na poskytnuté dotace tzn., že se po dokončení oprav bude muset
jednat se SZIF o řešení.
P. Kolář také nepracuje, jak by měl, na jednání dne 26. 6. 2015 obdržel ústní výtku s požadavkem
zjednání nápravy. Tuto ústní výtku je potřeba se souhlasem Výboru dát p. Kolářovi písemně, a to pro
neplnění pracovních povinností.
Je tedy potřeba vyřešit účetnictví MAS Nízký Jeseník – opravit chybné věci, tím nám vznikají další a
další náklady, měli bychom tedy požadovat náhradu škody. O tom se budeme radit s právníkem. Je
třeba zaměřit se na odpovědnost bývalého statutárního orgánu MAS NJ, tedy p. Koláře, který byl v té
době předsedou.
P. Kolář a p. Martiníková si založili Agenturu Nízký Jeseník, přes tuto agenturu účtovali MAS Nízký
Jeseník různé poradenské služby. Navíc pro žadatele do MAS přes tuto agenturu zpracovávali
projekty v rozporu s Pravidly SZIF a za to si účtovali odměny.
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P. Jelínek: byl jsem členem hodnotící komise a musím uvést, že hodnocení neprobíhalo v pořádku,
bylo vždy upravováno podle toho, aby prošly projekty, které zpracovával p. Kolář. To jsem se však
dozvěděl až následně.
P. Blažek: O existenci agentury jsem nevěděl, hrozí vracení dotací, mzdy nebyly správné.
P. Jelínek - chůze KK:
 Proběhla schůze kontrolní komise, kde jsme probírali situaci ohledně účetnictví MAS Nízký
Jeseník, členové komise byli se stavem účetnictví seznámeni
 hodnotili jsme také p. Koláře – shodli jsme se, že je potřeba vyvodit důsledky a hledat osobu,
která za to může, je třeba požadovat odpovědnost
 zítra bude fyzická inventarizace na MAS za účasti p. Bílé
 komise doporučuje se p. Kolářem rozloučit
P. Struška: Co doporučuje právník? Navrhuji, aby se Kolářovi dalo hrubé porušení pracovní kázně. P.
Bílá aby to vyčíslila, budeme vymáhat škodu. Je třeba uskutečnit poradu s právníkem.
P. Jedlička: dáme výtku, následovat bude porada s právníkem, který má nyní dovolenou, zda máme
podklady k okamžité výpovědi.
Připravili jsme výběrové řízení na nového manažera. Podmínky a kritéria jsou zveřejněny, dáme i na
stránky – podávání žádostí je do 15. 7., nástup od 1. 8. 2015. Dnes je VŘ na administrativní
pracovnici, která bude placena z ÚP po dobu 1 roku.
Pokud bude více manažerů, budeme zvažovat přesun kanceláře do budovy SVČ, kvůli dostatku místa.
Hlasování: Kdo je pro uložení výtky P. Kolářovi pro neplnění pracovních povinností?
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
3. Příprava strategie
P. Macrineanu: Spolupracujeme s firmou Pro Faktum, která v současnosti odevzdává konečnou verzi.
Probíhaly pracovní skupiny se zemědělci k Programu rozvoje venkova a s ostatními - starostové,
spolky k OP Zaměstnanost a IROP, šlo o seznámení s navrženými opatřeními a nastavením alokací na
jednotlivé cíle. Budou probíhat další skupiny, kde bude nastavení alokací dále diskutováno.
ProFactum tedy pošle strategii v konečné verzi, my ji však ještě budeme upravovat dle aktuálních
metodik a výsledků jednání. Po dokončení budou následovat veřejná projednání.
Od 1.8.2015 má být vyhlášena výzva k předkládání strategií a od 1. 9. 2015 bude možné podávat
žádosti o dotaci na realizaci strategie. V průběhu září - října by měla proběhnout VH MAS, kde je
nutné strategii schválit.
Zítra bude schůzka s krajskými hasiči, kde budeme vyjasňovat konkrétní projekty, které mohou být
realizovány v rámci IROP.
Dnes proběhla schůzka v PS Zaměstnanost v rámci LP, je také domluvena schůzka s p. Juřenovou
k sociálnímu podnikání tak, aby to nebylo směřováno pouze na Bruntál a abychom dokázali vyčerpat
alokaci.
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P. Blažek – potřebuji vědět termíny důležitých schůzek zejména k alokacím.

4. Různé.
 Smlouvy NTB a elektrokolům jsou podepsány, po inventuře, která proběhne zítra, je bude
možné již členům zapůjčit.
 Výběrové řízení na manažera – proběhne VŘ na nového manažera.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------USNESENÍ VÝBORU
Výbor schvaluje
5/1/2015
Program jednání
5/2/2015
Uložení písemné výtky za neplnění pracovních povinností P. Kolářovi a pověřuje
předsedu podpisem.
Výbor ukládá
5/3/2015
Účetní firmě - vyčíslení nákladů na vícepráce spojené s prověřováním a narovnáním
účetnictví MAS Nízký Jeseník.
5/4/2015
Účetní firmě - vyčíslení částek nesprávně účtovaných výdajů MAS Nízký Jeseník.
5/5/2015
Předsedovi - projednat celou záležitost ohledně účetnictví MAS Nízký Jeseník
s právníkem.
5/6/2015
Předsedovi Kontrolní komise - předložit zápis a prezenční listinu z uskutečněného
jednání Kontrolní komise.
5/7/2015
Předsedovi – informovat členy Výboru o termínu VŘ na manažera

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekapitulace trvajících úkolů z předchozích Výborů:
Kontrolní komise:
 Provést fyzickou inventuru majetku, účtů a pokladny MAS – trvá
 Provádět kvartálně kontrolu účetnictví MAS, o výsledcích kontroly informovat výbor - trvá
Účetní firma:
 Nachystat podklady k inventuře účtů a pokladny - trvá
 Nachystat podklady k provedení auditu – trvá
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