Podporujeme rozvoj Jeseníků na Bruntálsku

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

4/2015
34/6/2015
10. 6. 2015
Bruntál

Program:
1. Úvod
2. Úkoly z minula
3. Účetnictví, inventura, audit
4. Zapůjčení NTB a elektrokol
5. 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. Úkoly z Výboru 21. 1. 2015 a 18. 3. 2015:
Výbor:
 Úloha členů Výboru vůči území a členům MAS – stanovit statut (či pravidla) – trvá, bude
zpracován návrh statutu – splněno, rozeslat
 Zvolit si oblast zájmu dle vymezených zájmových skupin – bylo doplněno v průběhu
jednání, rozeslat členům Výboru – splněno, rozeslat
Kontrolní komise:
 Provést fyzickou inventuru majetku, účtů a pokladny MAS – trvá
 Provádět kvartálně kontrolu účetnictví MAS, o výsledcích kontroly informovat výbor - trvá
Účetní firma:
 Prověřit provádění odpisů v MASNJ – odpisy měly být prováděny, ale bylo dohodnuto, že
nyní již nemá smysl řešit - splněno
 Nachystat podklady k fyzické inventuře majetku - splněno, inventuře účtů a pokladny trvá
 Nachystat podklady k provedení auditu – trvá
3. Účetnictví, inventura, audit
 P. Bílá – stav účetnictví – účetnictví MASHJ je nachystáno pro provedení inventury i auditu,
v účetnictví MAS NJ ale stále chybí řada podkladů, které p. Kolářem ani p. Martiníkovou
nebyly dodány. Protože tento stav již trvá půl roku, z kanceláře MAS jsme spolu s p.
Metelkovou vyzvedli veškeré složky týkající se MAS NJ, které jsme zde našli a nyní
dohledáváme podklady od roku 2012. Stále však chybí některé podklady ke mzdám a









některým platbám i celá složka k projektu. Nachystala jsem seznam chybějících podkladů,
který jsme s p. Jedličkou předložili p. Kolářovi s tím, že do pátku 12. 6. má čas chybějící
doklady předložit.
Podklady pro provedení inventury majetku jsou přichystány.
P. Jelínek – předseda KK – byl jsem seznámen se stavem účetnictví i majetku, na příští týden
svolám jednání Kontrolní komise a budu ji informovat. Zde se také spolu s p. Bílou domluví
termín inventury.
Prodloužení úvěru – výboru byla předložena žádost o prodloužení splatnosti úvěru na projekt
Jedeme všichni. Projekt je ukončen, kontrola na SZIF proběhla, nyní pouze zbývá proplacení.
Není však jisté, že SZIF úvěr do konce měsíce proplatí. Pokud platba do pátku nedojde,
požádá se o prodloužení. Bylo zjištěno, že platby dotace se SZIF nepokryjí veškeré výdaje na
úvěry MAS NJ, přestože p. Kolář to vždy tvrdil.
P. Bílá – vzhledem ke stavu účetnictví jsem dohodla odložení provedení auditu do doby
uzavření kontroly účetnictví MAS NJ. Předkládáme návrh smlouvy o provedení dotačního
auditu s firmou DIRECT EKONOMY, a.s. v částce 4000 Kč pro MAS HJ a v částce 2000 Kč pro
MASNJ. Rozdílná cena je způsobena tím, že MAS NJ měla v roce 2014 daňovou evidenci a
MASHJ účetnictví. V této smlouvě se ještě bude měnit termín realizace podle toho, kdy bude
ukončena kontrola účetnictví MAS NJ.
P. Metelková – p. Bílá má s kontrolou a narovnáváním účetnictví MAS NJ mnoho práce navíc,
kterou je potřeba jí zaplatit. Po dohodě s p. Jedličkou jsou výdaje za tyto práce uhrazeny
z projektu spolupráce.
Hlasování:
Kdo souhlasí s prodloužením splatnosti úvěru pro projekt Jedeme všichni s termínem do 31.
8. 2015 s možností předčasného splacení úvěru?
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Kdo souhlasí s návrhem smlouvy na provedení dotačního auditu s firmou DIRECT EKONOMY?
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4. Zapůjčení NTB a elektrokol
 Je celkem 13 ks NTB a 2 ks PC, z toho 3 ks NTB MAS (manažeři), 10 ks NTB dispozici a 2 ks PC
(potřebují údržbu)
 Podané žádosti:
žadatel

požadave
k

člen

Venera

1 ks NTB

ne

Nezisko
vka/veř
ejně
právní
subjekt
ne

účel

Pozn.

Postižená dcera

Schválen
o
výborem
před
přijetím
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pravidel
ZŠ a MŠ
Razová
Turistcentru
m Dvorce,
příspěvková
organizace
ACS DRAK
Vrbno

3 ks NTB

ne

ne

3 ks NTB

ne

ne

1 ks NTB

ano

ano

Spolek paní a
dívek
Martina
Čaputová

7 ks NTB

ano

ano

1 ks kolo

ne

Help-in

1 ks kolo

Podaná
žádost
jako
fyzická
osoba
ano

Mikroregion
Slezská Harta

2 ks NTB
2 ks kolo

ne

ne/ano

Spolek
Přátelé
Vrbenska

2 ks kola
1 ks NTB

ano

ano/ne

ne

Měli již zapůjčeno pro potřeby
výuky ICT
Pro čtenáře knihovny

Pro práci cyklistického klubu,
který se věnuje rozvoji cyklistické
mládeže
Pro dlouhodobé kurzy PC pro
seniory
Pohyb mezi blízkými obcemi
Nízkého Jeseníku, ale také při
účasti na akcích typu propagace
regionální značky, kontrolu svých
stanovišť včel.
Elektrokolo by mohli využít
v oblasti terénních služeb
zaměstnanci pečovatelské služby,
o víkendu potom pro turistiku i
ostatní zaměstnanci. Propagaci
elektrokola zajistíme na našich
webových stránkách (www.helpin.cz), ve zpravodajích obcí, kde
působíme a v naší výroční zprávě.
Notebooky budou sloužit
pracovnicím TIC zajišťující služby
pro turisty, aby jim mohly být
poskytnuty aktuální turistické
informace.
Elektrokola budou umístěny v TIC
v Leskovci nad Moravicí č.p.
204,budou sloužit k rozvoji
elektroturistiky zejména turistům
k přejezdům mezi obcemi kolem
Slezské Harty a k výjezdům za
zajímavostmi nejen
mikroregionu.
Zapůjčení na akci Lesní slavnost
Lapků z Drakova 18. – 19. 7.
2015.
Využity by byly pro přípravu (cca
týden před akcí) a zejména v
průběhu akce, která se celá
realizuje v lese v okolí bývalé
osady Drakov. Z Vrbna na Drakov
je to 8 km. Kola by velmi pomohly
při řešení potřebných přesunů a
zajištění organizačních věcí
(řešení – řízení dopravy). Také
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Obec Roudno

2 ks kola

ano

ano

pro jednotlivá stanoviště
razítkovací hry dětí - Hledání
zlatého pokladu, kdy jednotlivá
stanoviště jsou vzdálenostně
roztaženy na 12 km.
Rybářský dům pro návštěvníky

Diskuse a závěry k žádostem:
 P. Venera: bylo zjišťováno, o koho jde a nikdo ho vlastně nezná včetně p. Koláře, který mu již
jednou NTB půjčoval;
 ZŠ a MŠ Razová: školy mají mnoho možností, jak NTB získat;
 Turistcentrum Dvorce: jde o příspěvkovou organizaci obce, knihovna je navíc otevřena pouze
2 dny v týdnu 2 hodiny;
 ACS DRAK Vrbno: jde o neziskovou organizaci pracující s mládeží, která nemá mnoho
možností, jak NTB získat;
 Spolek paní a dívek: pro dlouhodobé kurzy PC pro seniory;
 Martina Čaputová: fyzická osoba, která žádá o vstup do MAS, soukromé zájmy;
 Help-in: použití kol by nesplňovalo cíle jejich používání ve vztahu k rozvoji CR;
 Mikroregion Slezská Harta: obce MSH jsou členy, záměr plní účel k rozvoji CR;
 Spolek Přátelé Vrbenska: jednorázová akce;
Kdo souhlasí se zrušením souhlasu pro p. Veneru na zapůjčení 1 ks NTB?
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Kdo souhlasí se zapůjčením majetku takto:
ACS DRAK Vbrno
1 ks NTB
Spolek paní a dívek
5 ks NTB
MSH
2 ks elektrokol, 1 ks NTB
Spolek Přátelé Vrbenska
1 ks NTB
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0


Výboru byly předloženy návrhy smluv o výpůjčce;
Kdo schvaluje předložené návrhy smluv?
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5. Různé
 Přihláška Ing. Martina Čaputová, fyzická osoba, předložena přihláška a podepsaný etický
kodex, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví;
Hlasování:
Kdo souhlasí s přijetím p. Čaputové za člena MAS?
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0


P. Bukovská: Logo MAS – zaslat členům k propagaci
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P. Metelková: z rodinných důvodů žádám výbor o uvolnění z funkce manažera MAS,
navrhuji pověřit vedením MAS Mgr. Zdeňka Macrineanu. Máme v současnosti vypsané
VŘ na administrativního pracovníka přes ÚP, to zřejmě bude nutné zrušit a vypsat nové.

Hlasování:
Kdo souhlasí s uvolněním Bc. Ivany Metelkové z funkce manažer MAS a pověřením
k zastávání této funkce Mgr. Zdeňka Macrineanu?
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Úkoly kancelář:
1. Zaslat nové logo MAS členům k propagaci MAS – ihned
2. Zrušit vypsané výběrové řízení a připravit nové na manažera MAS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ VÝBORU
Výbor schvaluje:
4/1/2015: Prodloužení splatnosti úvěru pro projekt Jedeme všichni s termínem do 31. 8. 2015
s možností předčasného splacení úvěru.
4/2/2015: Návrh smlouvy na provedení auditu s firmou DIRECT EKONOMY a pověřuje předsedu
podpisem smlouvy.
4/3/2015: Zapůjčení majetku MAS takto:
ACS DRAK Vbrno
1 ks NTB
Spolek paní a dívek
5 ks NTB
MSH
2 ks elektrokol, 1 ks NTB
Spolek Přátelé Vrbenska
1 ks NTB
4/4/2015: Smlouvy o výpůjčce majetku MAS dle předloženého návrhu a pověřuje předsedu jejich
podpisem.
4/5/2015: Za člena MAS Ing. Martinu Čaputovou.
4/6/2015: S uvolněním Bc. Ivany Metelkové z funkce manažer MAS na vlastní žádost a pověřuje
k zastávání této funkce Mgr. Zdeňka Macrineanu.
Výbor ruší:
4/7/2015: Souhlas se zapůjčením NTB pro žadatele p. Veneru.
Zapsala: Metelková
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