MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál

Podporujeme rozvoj Jeseníků na Bruntálsku

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU
Výbor:
ŘS ISÚ:
Dne:
Místo:
Přítomni:

2/2015
32/3/2015
17. 3. 2015
Bruntál
dle prezenční listiny

Program:
1. Plnění úkolů
2. Témata spolupráce
3. Vytvoření dobrovolného svazku obcí
4. Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Přivítání a schválení programu
2. Kontrola plnění úkolů
Úkoly pro členy Výboru:
 Promyslet další využití a uložení 2 elektrokol a notebooků
 Elektrokola:
 Návrh na půjčení elektrokol pro obec Roudno – v rámci Rybářského domu
 propagační akce - BRUNTÁL – dojezd závodu děti dětem – dny města, Blažek cyklozávod kolem Slezské Harty
 Blažek – Leskovec – půjčovna kol
 Projednat se starostkou v Roudnu a Leskovci
 Notebooky:
 Žádost pana Venery na prodloužení smlouvy o zápůjčce notebooku ve vlastnictví
MAS – žádost předložena na minulém jednání – souhlas se zapůjčením na základě
smlouvy na 3 roky
 Stažení všech notebooků a PC


Promyslet úlohu Výboru vůči území a členům – neprojednáno



Zvolit si oblast zájmu dle vymezených zájmových skupin:
Blažek - Školství
Jedlička – Cestovní ruch
Bukovská – volný čas, vyloučené lokality
Struška – senioři
Doplnit další témata



Zvážit, kdo bude další osoba s právem spravovat účet – p. Jedlička, předseda

Úkoly Kontrolní komise:
 Provést fyzickou inventuru majetku, účtů a pokladny MAS do 15. 3. 2015 – MASHJ
nachystána – zbývá provést optimalizaci majetku, MASNJ – chybí podklady od účetní

 Odměna pro p. Bílou –pozvat na příští výbor, stanovit cenu – DPP?
 Provádět kvartálně kontrolu účetnictví MAS, o výsledcích kontroly informovat výbor předseda kontrolní komise p. Jelínek byl informován.
Úkoly p. Chudové:
- ověřit placení ČP za DSO Vrbensko - neprovedeno
Úkoly pro kancelář MAS:
- Vyřešit pohledávky MASNJ:
Pohledávky se vztahovaly:
- nezaplacení ČP NS MAS za rok 2014 ve výši 10 000 Kč
S NS MAS bylo dojednáno, že pohledávka NS MAS bude vyrovnána vůči pohledávkám MASHJ a
MASNJ realizaci akce „Poradenství v programu Zelená úsporám v malých obcích s využitím zkušeností
s metodou LEADER“. V rámci této dohody byla zaslána NS MAS smlouva o narovnání. Dle této
smlouvy NS MAS uhradí pohledávku vůči oběma MAS ve výši 9 121 Kč, následně pak MASHJ uhradí
pohledávku NS MAS neuhrazených ČP za rok 2014 za MASNJ ve výši 10 000 Kč. - souhlas
- nezaplacení částky 430 Kč za drobné opravy kanceláře – uhrazeno z účtu MASNJ
-

Ihned stažení zapůjčených notebooků k provedení fyzické kontroly - neprovedeno
Zvát předsedu kontrolní komise na jednání Výboru: Předseda Kontrolní komise byl pozván.

Úkoly pro účetní firmu:
- Prověřit provádění odpisů v MASNJ – viz komunikace účetních
- Nachystat podklady k fyzické inventuře, inventuře účtů a pokladny – MASHJ je nachystáno,
v MASNJ nejsou dotaženy účetní podklady
- Nachystat podklady k provedení auditu – MAS – audit bude 4/2015, v MASNJ nejsou
dotaženy účetní podklady
- Převzít bankovní účet bývalé MAS NJ – provedeno
3. Témata spolupráce – dohodnuty prioritní témata spolupráce – cyklostezky, bezpečnost
v dopravě, popř. obslužnost, školství, odpady
4. Vytvoření dobrovolného svazku obcí – jsou připraveny stanovy, zakladatelská smlouva a
usnesení pro zastupitelstva obcí, připomínkováno právníkem, bude projednáno na setkání
starostů v dubnu.
5. Různé:
- Andělská Hora – chce vystoupit z MAS – bereme na vědomí, budou kroky se zvrácení rozh.
- Žádost o prodloužení úvěru - souhlas
- Ukončení členství - Bohumil Svoboda – Svoval – 4. 2. 2015
- Podpis partnerské smlouvy projekt spolupráce: Vzpomínky na budoucnost - Schválen zápis fúze a dalších změn do rejstříku – do 12 dní bude zapsán – nabytí právní moci
- Témata spolupráce – cyklostezky, bezpečnost v dopravě, popř. obslužnost, školství, odpady
- Spolek paní a dívek – zastupovat bude p. Bukovská – bere na vědomí
- Inventurní komise – členové kontrolní komise + 2 členové Výboru – p. Blažek, Struška
- Bukovská: Vyloučené lokality – kvetabuk@seznam.cz, 605570922
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení
Výbor schvaluje
- Program jednání
- Žádost p. Venery na zapůjčení notebooku na 3 roky
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-

Dopracování a převzetí účetnictví MASNJ včetně zpracování a podání daňového přiznání p.
Bílou
Odměnu za dopracování a převzetí účetnictví MASNJ včetně zpracování a podání daňového
přiznání pro p. Bílou
další osobu s právem spravovat účet elektronického bankovnictví Vladimíra Jedličku,
předsedu
smlouvu s NS MAS ČR o narovnání a pověřuje předsedu k podpisu této smlouvy
žádost o prodloužení úvěru na projekt Jedeme všichni do 30. 6. 2015 s možností předčasného
splacení
Podpis partnerské smlouvy k projektu spolupráce: Vzpomínky na budoucnost
Prioritní témata spolupráce – cyklostezky, bezpečnost v dopravě, popř. obslužnost, školství,
odpady

Výbor ukládá
Kanceláři MAS:
- projednat zapůjčení elektrokol obci Roudno a Leskovec
- připravit návrh smlouvy na zapůjčení notebooků
- stažení všech notebooků a kol do kanceláře MAS
- projednat podmínky převodu a dopracování účetnictví MASNJ s p. Bílou, pozvat p. Bílou na
příští jednání
- zaslat další témata pro členy výboru
- připravit jednání starostů v prioritních tématech
Výbor bere na vědomí
- Informaci města Andělská Hora možnosti vystoupení z MAS na základě jednání zastupitelstva
- Schválení zápisu fúze a dalších změn do rejstříku
- Odstoupení p. Vojáčkové ze Spolku paní a dívek z Výboru
- Pověření Spolku paní a dívek pro p. Květoslavu Bukovskou k zastupování ve výboru MAS
- Ukončení členství Bohumila Svobody – Svoval
- oblasti zájmu členů výboru:
 Blažek - Školství
 Jedlička – Cestovní ruch
 Bukovská – volný čas, vyloučené lokality
 Struška – senioři
- Informaci o přípravě DSO Bruntálsko
Výbor jmenuje
- Inventurní komisi ve složení: 5 členů kontrolní komise + 2 členové Výboru: Michal Blažek a
František Struška
Zapsala: Bc. I. Metelková
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