Podporujeme rozvoj Jeseníků na Bruntálsku

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

6/2015
34/4/2015
25. 8. 2015
Bruntál

Program:
1. Úvod
2. Účetnictví
3. Personální stav
4. Strategie
5. Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnášení schopnost: 7 přítomných, Výbor je usnášení schopný

1. Úvod – schválení programu
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELSE: 0

2. Úkoly z minula:
5/2/2015

5/3/2015
5/4/2015
5/5/2015
5/6/2015
5/7/2015

Uložení písemné výtky za neplnění pracovních povinností P. Kolářovi a pověřuje
předsedu podpisem: písemná výtka po poradě s právníkem podána dne 21. 7. 2015,
pan Kolář převzal a podepsal.
Účetní firma: Vyčíslení nákladů na vícepráce spojené s prověřováním a narovnáním
účetnictví MAS Nízký Jeseník. (bude informovat paní Bílá – viz další bod)
Účetní firma: Vyčíslení částek nesprávně účtovaných výdajů MAS Nízký Jeseník.
(bude informovat paní Bílá viz další bod)
Předseda: Projednat celou záležitost ohledně účetnictví MAS Nízký Jeseník
s právníkem. (projednáno)
Předsedova Kontrolní komise: předložit zápis a prezenční listinu z uskutečněného
jednání Kontrolní komise. (předloženo)
Předseda: Informovat členy Výboru o termínu VŘ na manažera (viz bod č. 4)

3. Účetnictví
Paní Bílá:
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Splacení úvěru za projekt Jedeme všichni: Došly peníze z této dotace, paní Bílá preferuje
splacení úvěru, před jeho dalším prodlužováním.
Info k úvěrům: v květnu byl splacen úvěr na 600 tis., netušili jsme zpoždění dalšího projektu
420 tis., kde MAS Hj hradí doplatek za MAS NJ ve výši 18 tis. a úroky a poplatky – 12 tis. Kč.
Projekt Venkov je úvěr 600 tis., platba SZIF 579 tis., poplatky: přes 6000 Kč.
Prodloužení úvěru nedoporučuje, kvůli ztrátě důvěryhodnosti MAS. Pokud není k dispozici
půjčka od členů, nevyplatí se mzdy, domluví na úřadech posunutí úhrady plateb a odpuštění
penále z důvodu zpoždění dotace.
Inforrmace o stavu účtu: je zde asi něco přes 60 tis. Kč. Tyto peníze by měly dostačovat do
konce září, pokud nepřijde ani jedna z dotací (Projekt spolupráce 450 000 nebo Venkov má co
nabídnout 590 000 nebudou prostředky na mzdy za září. Otázka půjčky (nejlépe bezúročné
od některého z členů) nebo se nevyplatí mzdy za září. Odstupné pro pana Koláře ve výši skoro
50 000 Kč by bylo vyplaceno také později.
Hlasování: kdo souhlasí se splacením úvěru ve výši 420 tis. Kč?
PRO:7
PROTI:0

ZDRŽELSE: 0

P. Bílá: Stav účetnictví: Paní Bílá navrhuje uzavřít celou kauzu s účetnictvím. Chyby v účetnictví nelze
řešit ohledně p. Koláře, ale p. Martiníkové, chyby nejsou vyčísleny, hrozí ztráta dotace. Je na Vás, zda
to mám vyčíslit a opravit.
Metelková:
Požaduji, aby k rozhodnutí Výboru o uzavření kauzy s účetnictvím bylo zaprotokolováno, že
pracovníci MAS HJ nenesou odpovědnost za účetnictví MAS NJ.
Jedlička: Musíme se rozhodnout, zda řešit elegantně nebo zda to budeme řešit jinak.
Struška: Jaké je to elegantní řešení?
Jedlička: p. Bílá popíše, jaká byla zjištění při převádění účetnictví a Výbor na základě toho rozhodne.
P. Blažek připraví usnesení o tom, že Výbor bere tuto zprávu na vědomí.
Hlasování: Kdo souhlasí s tím to návrhem?
PRO:6
PROTI:0

ZDRŽELSE: 1

Audit: Paní Bílá má za obě MAS podklady přichystané, komunikuje s auditorskou firmou. Audit je
domluven na první polovinu září.
Výbor bere na vědomí.

4. Personální stav v MAS Hrubý Jeseník
Členům Výboru byly rozeslány zápisy z výběrových řízení na administrativní pracovnici, která by byla
placena z ÚP a manažera MAS. V rámci VŘ byl vybrán administrativní pracovník P. Elblová (nástup
září) a nový manažer MAS Dušan Blažek (nástup od 1. 9. 2015). Na jednání byl přítomen p. Blažek,
který se členům Výboru představil.
Výpověď pana Koláře, z organizačních důvodů, podána k 1. 8. 2015. Ukončení pracovní činnosti k 30.
9. 2015. Na základě pracovních smluv bude vyplaceno tříměsíční odstupné.
Novák: Máme na zaplacení lidí?
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Macrineanu: Na jaře by se mělo rozjet nové období. Nyní po dojití plateb se SZIF bude na účtu 1 mil.
Kč.
Hlasování: Kdo souhlasí se schválením výsledků VŘ, kdy na pozici administratvní pracovnice
byla vybrána p. Elblová a na pozici manažera MAS p. Blažek?
PRO:7

PROTI:0

ZDRŽELSE: 0

5. Prostory
Jedlička: Prostory MAS jsou nedostačující, prověřovali jsme prostory ve SVČ, kde by však byly velké
opravy, další prostory města jsou na náměstí – budu žádat Radu, aby nám tento prostor přidělili
výpůjčkou. Prostory by byly důstojné, pokud to dostaneme za stejnou cenu, jako ty současné.
Metelková: Prostory jsou velmi pěkné, ale pro potřeby MAS nepříliš vhodné. Jde o bytové prostory za
prvé v patře, za druhé u vstupu je zvonek, bude to pro lidi nedostupné. Kancelář by měla být
dostupná co nejvíce. Navíc zde nejsou místa na parkování a stávajícím nájemníkům se nemusí líbit, že
tam budou chodit cizí lidé.
Hlasování: Kdo souhlasí s tím, ucházet se o prostory na Náměstí Míru 11, v 1. patře?
PRO:7
PROTI:0
ZDRŽELSE: 0
6. Strategie
Strategie CLLD: 5. 8. Proběhlo školení v Olomouci - série prezentací k jednotlivým operačním
programům, k tvorbě programových rámců, zhodnocení stavu posuzovaných strategií, standardizaci.
– v současnosti probíhá revize návrhové části, tvorba přílohy k tvorbě strategie samotné –
zejména komunitní projednávání.
– návrh na září: projednávání možných záměrů v pracovních skupinách, vhodné nastavení
programových rámců - do čeho půjdeme, kam nikoli.
Čeká se na připomínky z posouzení MMR, následovat bude jejich zapracování a 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.
Aby se MAS mohla 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.
Výbor by měl zhodnotit, zdali má MAS realizovat klíčový projekt, nebo ne? V případě, že nebude,
budou žadatelé na základě Výzev předkládat své žádosti.
7. Různé


Přidružené členství v Euroregionu Praděd: přišla nabídka přidruženého členství v Euroregionu
Praděd, aby mohly být vytvořeny předpoklady pro partnerství a následnou přípravu či realizaci
společných rozvojových projektů.
Hlasování: Kdo souhlasí s tím, aby MAS byla přidruženým členem Euroregionu Praděd?
PRO:7
PROTI:0
ZDRŽELSE: 0
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Navázání česko – polské spolupráce, dne 30. 7. 2015 byla první schůzka mezi MAS Hrubý Jeseník
a LGD Nyskie Ksiestwo Jezior i Gór. Jedná se o polskou MAS z oblasti mezi Glucholazy, Nysou a
Otmúchovem. Mají zájem o spolupráci. Polská strana navrhla projektová témata podporující
výměnu zkušeností a informací zaměřených na kulinářské, přírodní i tradiční specifika na obou
stranách hranice. Součástí projektu by bylo vytvoření mapy místních zajímavostí a tomu
odpovídající tematický web, návštěvy mezi spolky s praktickými ukázkami řemesel i místní
kuchyně, workshop, exkurze. MAS Hrubý Jeseník navrhla investiční náměty rozvíjející cestovní
ruch u vodních ploch (Slezská Harta, vodní plochy v Polsku) – přívoz, zpřístupnění – mola, atd.
Polská strana musí tuto variantu posoudit a schválit. Dalšími tématy by byly stávající projekty,
např. Lapkové z drakova, Setkání vodníků na Slezské Hartě,… - ekvivalenty na polské straně.

Výbor bere na vědomí.
Členové Výboru by měli říct, v jakých tématech by MAS mohla dále spolupracovat, navrhnout možné
projekty – nezapomenout, že projekt musí probíhat na obou stranách hranice. Výše dotace bude až
85%, je tedy potřeba zajistit 15% financování.
Další jednání výboru: 29. 9. 2015 v 14 hodin
Zapsala: Metelková
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