Podporujeme rozvoj Jeseníků na Bruntálsku

Zápis z jednání Výboru
Výbor:
ŘS ISU:
Dne
Místo:

7/2015
20.10.2015
Bruntál

Program:
1. Úvod, plnění úkolů
2. Účetnictví, stav finančních prostředků,
3. Personální informace
4. DSO Bruntálsko – dobrovolný svazek obcí
5. Česko polská spolupráce
6. Liga o.p.s.
7. Strategie
8. Dotační tituly – MS kraje 2015
9. Agentura pro sociální začleňování – úřad vlády ČR
10. Různé – audit, změna sídla, příprava
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předseda určil jako zapisovatele Petru Elblovou a ověřovatelem zápisu: JUDr. Dušana Blažka.
Usnášení schopnost: 7 přítomných dle presenční listiny, výbor je usnášeníschopný.
1. Úvod – schválení programu
Hlasování:
Návrh usnesení: Výbor schvaluje program jednání.
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

1. Úkoly z minulého jednánÍ:
6/2/2015

Účetní firmě – předložení závěrečné zprávy o stavu účetnictví MAS NJ za účetní
období 2012 – 2014 s návrhem na vypořádání zjištěných nedostatků

2. Účetnictví
Informuje pan JUDr. Blažek Dušan
Informace k účetnictví: Na běžném účtu je v současné době okolo 450.000,- tis. Kč. Byly doručeny
peníze z projektu spolupráce MAS a byly uhrazeny běžné výdaje za provoz kanceláře – telefony a
poštovné, audit ve výši cca 7200,- Kč, odvody státu v celkové výši 70.000,- Kč z poskytnuté půjčky ve
výši 70.000,- Kč. Půjčka bude vrácena. Následně po přijetí dotací uvedené dotace se vyplatí mzdy
vyplatily a poskytnutá půjčka vrátila. S panem Kolářem byla uzavřena písemná dohoda o vyplacení
odstupného do 6 ti měsíců od skončení pracovního poměru.
Návrh usnesení: Výbor bere na vědomí informaci p. JUDr. Blažka o stavu finančních
prostředků MAS a schvaluje poskytnutí půjčky v celkové výši 70.000,- Kč a pověřuje předsedu
výboru k uzavření bezúplatné půjčky. Výbor bere na vědomí, že výplaty mezd zaměstnancům
MAS nebudou za měsíc září vyplaceny do 15. 10. 2015.
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Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Stav účetnictví: Pan JUDr. Blažek dle doporučení p. Bílé a konzultaci s předsedou výboru, předkládá
výboru konečný návrh na vypořádání způsob řešení převzetí účetnictví z MAS Nízký Jeseník. Vyčíslení
nákladů spojených s odstraněním nedostatků týkající se účetnictví MAS NJ bude v lednu 2016.
Návrh usnesení: Výbor bere na vědomí informace p. Bílé o stavu účetnictví MAS NJ, zjištěných
účetních chybách v účetnictví MAS Nízký Jeseník, které byly postupně odstraňovány a stavu
účetnictví, které převzala sloučením do MAS HJ.
Hlasování:
PRO: …7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Audit za rok 2014. p. Blažek informuje výbor o výsledku auditu. Výbor bere na vědomí provedení
auditů za rok 20147. Kopie auditorských zpráv budou zaslány jednotlivým členům výboru.
Návrh usnesení: Výbor bere na vědomí informaci o výsledku provedených auditů za rok 2014
Hlasování:
PRO: 7.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Personální stav v MAS Hrubý Jeseník z.s.
Předseda výboru informuje výbor o personálních otázkách. Ke dni 30. 9. 2015 byl ukončen pracovní
poměr s panem Ing. Kolářem. Dne 1. 10. 2015 byla uzavřena pracovní smlouvy na dobu jednoho roku
s paní Elblovou Petrou, s dodací s Úřadu práce ČR, KP Bruntál. P. Blažek ukončil jako jednatel svoji
činnost v předcházejícím smluvním vztahu.
Návrh usnesení: Výbor MAS HJ z. s. bere na vědomí informace o personálních záležitostech
týkajících se MAS HJ.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4. DSO Bruntálsko - dobrovolný svazek obcí
Na přípravě založení dobrovolného svazku obcí se podílí místostarosta města Bruntálu p. Ing.
Unverdorbern, p. Kudelová a manažeři MAS HJ. V současné době dobíhá schvalování přistoupení do
tohoto sdružení u jednotlivých obcí (chybí ke dni 6. 10. 2015 - 4 obce) jedna obec odmítla se zapojit
do tohoto sdružení.
V současné době je nutno před svoláním členské schůze opětovně připomenout ustavujícím členům obcím, že je nutno se dohodnout na členech statutárních orgánů svazku, schválení příspěvku na
činnost sdružení, dohodnout kdo bude vykonávat běžnou pracovní činnost sdružení a kdo bude vést
účetnictví tohoto sdružení.
Do budoucna se jeví možnost získávat dotace i bez finanční účasti členů sdružení na různé tituly
spojené s posláním tohoto sdružení. Je možná i spolupráce jen několika obcí v rámci sdružení na
získání dotačních titulů. Nabízí se spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování zast. na území
MAS HJ paní Ing. Martinou Čaputovou.
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5. Česko polská spolupráce
Jednání zprostředkoval p. Karel Michalus ze Spolku Přátelé Vrbenska. Stalo se tak na základě jeho
dlouhodobých osobních kontaktů s lidmi z dotčeného polského území. Za MAS se zúčastnili p.
Macrineanu a p. Kolář. Předmětem jednání bylo navázání možnosti dlouhodobé spolupráce mezi
MAS a tuto spolupráci deklarovat ve strategických rozvojových dokumentech.
Zástupci obou stran nejprve představili svá území a vyjádřili zájem hledat a realizovat záměry
společných projektů. Diskutována byla témata, která by mohla být předmětem projektů a stala se
součástí širšího souboru aktivit „otevřené hranice“.
-

-

-

Polská strana navrhla projektové téma podporující výměnu zkušeností a informací
zaměřených na kulinářské, přírodní i tradiční specifika na obou stranách hranice. Součástí
projektu by mohlo být vytvoření mapy s popisy místních zajímavostí, tomu odpovídající
tematický web, návštěvy mezi spolky s praktickými ukázkami řemesel i místní kuchyně,
workshopy a exkurzemi.
MAS HJ navrhla investiční náměty rozvíjející cestovní ruch u vodních ploch, které by vedly ke
zvýšení atraktivity objektů kulturního a přírodního dědictví s potenciálem pro zvýšení počtu
návštěvníků (např. přívoz s doprovodným vybavením). Polská strana své investiční potřeby
bude posuzovat, ale nebrání se investičnímu projektu.
MAS HJ navrhla i přípravu projektů, které by podpořily a dále rozvinuly např. již stávající
tradiční akce na české (Lapkové z Drakova, Setkání vodníků na Sl. Hartě, …) a stejně tak i na
polské straně.

Polská strana připravila text, který deklaruje vůli obou stran spolupracovat v rámci oficiálního
partnerství. Text je předložen oběma rozhodujícím orgánům k projednání. P. Macrineanu se následně
zúčastnil setkání se zástupci polské strany. Výsledkem je dopis adresovaný EUROREGIONU Praděd
s nabídkou spolupráce v oblasti k nabídce spolupráce s partnery v oblasti potravinářských a i
nepotravinářských výrobků se značkou „ Jeseníky – originální produkt.
Návrh usnesení:
Výbor bere na informaci o spolupráci mezi MAS HJ a mezi a LGD Nyskie Ksiestwo Jezior i Gór a
pověřuje předsedu výboru k zahájení jednání o spolupráci, popřípadě pozvání zástupců LGD na
jednání výboru.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6. Strategie
Strategie CLLD: proběhla závěrečná konzultace, které zhodnotila velice kladně strategii.
- stanovení pracovních skupin k možným záměrům, stanovení případně klíčového projektu MAS
v operačním programu zaměstnanost – zaslán na posouzení, časového harmonogramu provádění
jednotlivých úkonů, strategie je před schválením na VH spolku. Bude předem zaslána jednotlivým
členům spolku.
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7. Klíčové projekty realizované MAS – doporučení k projednání a schválení pro výbor
Co je klíčovým projektem - Klíčový projekt je projekt realizovaný Místní akční skupinou, který je
předem definovaný v rámci SCLLD v programovém rámci operačního programu zaměstnanost.
Klíčový projekt MAS je navržen pouze v rámci OPZ. Rozpočet klíčového projektu MAS je zahrnut do
finančního plánu a plánu plnění indikátorů a je zahrnut do rezervované alokace příslušné SCLLD
z programu. U tohoto projektu bude probíhat hodnocení a výběr z úrovně MAS.
Zapracování připomínek z posouzení, dopracování zbylých částí. Výhled: odevzdání strategie: listopad
2015.
Nutnost si ujasnit aktivity v OP Zaměstnanost (aktivity byly rozeslány), možnost zvážit realizaci
klíčového projektu. Jedná se o projekt realizovaný Místní akční skupinou, který je předem definovaný
v rámci SCLLD v relevantním programovém rámci v rozsahu vazby projektu na opatření CLLD s
rámcovou definicí obsahu a rozsahu projektu a s uvedením důvodů pro realizaci klíčového projektu
samotnou MAS.
MAS se bude ucházet o finanční prostředky musí mít ve strategii navržené projekty za 10 mil. Kč. (z
OP Zaměstnanost), MAS Hrubý Jeseník má přidělenou alokaci 17,78 mil. Kč.
Doporučujeme výboru, aby MAS, mimo jiné, realizovala klíčový projekt v rámci operačního programu
zaměstnanost.
Návrh usnesení: Výbor schvaluje postup MAS dle informací p. JUDr. Dušana Blažka k postupu
v strategii SCLLD s realizací klíčového projektu MAS HJ.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8. Dotační titul – podpora MAS v MS kraji – vyhlašovatel Moravskoslezký kraj
Moravskoslezký kraj vyhlásil dotační titul na podporu Místních akčních skupin Moravskoslezkého
kraje 2015. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora rozvoje činností Místních akčních skupin
Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací
-

na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené
na poradenství a vzdělávání v oblasti komunitního rozvoje venkova, a
na náklady spojené s nájmem a provozem nebytových prostor.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na Program je
3,6 mil. Kč.
Z tohoto dotačního titulu je možné získat dotaci v rozsahu od 100.000,- Kč do 300.000,- Kč.
Doporučujeme připravit podklady pro získání tohoto dotačního titulu a následně podat žádost o
poskytnutí této dotace.
Název dotačního titulu:_Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015
(RRC/xx/2015). Vyhlašovatel programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.
Návrh usnesení: Výbor schvaluje připravit podklady a podat žádost o poskytnutí dotace s názvem
„Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015 (RRC/xx/2015)“, jejímž
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vyhlašovatelem a poskytovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

9. Projekt „ CESTIČKOU“ – návrh manželů Balášových – informace:
MAS HJ obdržela zajímavou nabídku na spolupráci na projektu CESTIČKOU manželů Balášových
z Rudné pod Pradědem. Smyslem jejich návrhu je trvalá informovanost návštěvníků Jeseníků –
zejména rodin s malými dětmi.
Cílem je podpora firem – ubytovatelů a provozovatelů rekreačních zařízení formou inspirace
návštěvníků jejich aktivním zapojením do poznávání kulturních, přírodních historických památek na
území Jeseníků. Dle jejich návrhu je ale dle našeho názoru nutná aktivní spolupráce oslovených firem
a neustálá aktualizace informací pro návštěvníky Jeseníků.
MAS se bude těmito návrhy nadále zabývat, případně navrhne výboru, jak dál postupovat s těmito
iniciativami.
Návrh usnesení: Výbor bere na vědomí informaci manželů Balášových s představením projektu
„Cestičkou“ a doporučuje MAS, aby s žadatelem spolupracovala a nabídla členství ve spolku
manželům Balášovým.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10. Informace o postupu pro stěhování na nám. Míru č.p. 11 v Bruntále.
-

-

je schváleno Městem Bruntál zapůjčení nebytových prostor v objektu náměstí Míru 11
v Bruntále, připravuje se návrh smlouvy, instalují se internetové rozvody a PC síť,
předpoklad stěhování je do konce měsíce října 2015,
prostory nejsou vybaveny nábytkem na umístnění dokumentace MAS a uskladnění archívu
MAS, bude nutné zakoupit kancelářský nábytek pro skladování dokumentace, jeden pracovní
kancelářský stůl – tento nákup bude zajištěn do konce měsíce listopadu.
Prostory za Zámeckém náměstí upustíme do konce měsíce října 2015,
Budou a nebo byly vypovězeny a uzavřeny následující smlouvy
- vypovězena smlouva na připojení na internet se společností BruntálNet o.s..
- bude vypovězena smlouva o nájmu nebytových prostor na Zámeckém náměstí č.p. 4,
s podmínkou, že zde bude, do změny sídla MAS ve veřejném seznamu, sídlo a listovní
schránka. Nebytové prostory budou předány zpět městu Bruntál dohodou,
- bude uzavřena smlouva na dodávky internetových služeb se společností MX- NET
Telekomunikace s.r.o. se sídlem Větrná 1809/18, Bruntál, IČ 278 00334,
- bude uzavřen dodatek smlouvy o výpůjčce movitých věcí umístněných v prostoru Zámecké
náměstí č.p. 4 - budou zapůjčeny jen židle obyčejné v počtu 9 ks, zn. LENA,
- bude uzavřena smlouva o vypůjce s městem Bruntál na prostory nám. Míru 11 v Bruntále,
Návrh unesení: Výbor schvaluje informaci předsedy výboru k krocích při změně sídla spolku a
přemístění do nebytových prostor v I NP v objektu Nám. Míru č.p. 11 v Bruntále.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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11. Valná hromada MAS HJ a současně VH dobrovolného svazku obcí Bruntálsko.
Doporučujeme termíny: 5. 11. 2015 od 8.30 hodin - nejprve MAS HJ a po skončení DSO Bruntálsko.

Další jednání výboru se uskuteční dne rozhodnutí předsedy spolku po jednání VH.

Zapsal: Elblová

Ověřovatel zápisu: Blažek
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