Místní akční skupina

Hrubý Jeseník

Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál

Podporu jeme rozvoj Jeseníků n a Bruntálsku

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

1/2015
31/1/2015
22. 1. 2015
Bruntál
dle prezenční listiny

Program:
1. Úvod
2. Zpráva o MAS
- účetní – stav účetnictví
- stav realizovaných projektů
- prodloužení nájmu PC MASNJ, elektrokola
- příprava strategie, harmonogram
- zápis změn do rejstříku
- certifikace
- nové stránky MAS, konzultace
3. Různé
- workshop SMS – 24. 2. 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet přítomných členů Výboru MAS HJ: 8, Výbor je usnášení schopný.
1. Úvod
Předseda Vladimír Jedlička vítá všechny přítomné, ptá se, zdali všichni souhlasí s navrženým
programem, popřípadě jej někdo chce doplnit? Všichni souhlasí s předloženým programem jednání.
2. Zpráva o MAS Hrubý Jeseník
Členům Výboru byla před jednáním zaslána Zpráva o stavu MAS, tato zpráva je dnes projednávána:
Stav účetnictví
Na jednání Výboru byla pozvána paní Bílá a Bridziková, které vedou účetnictví MAS Hrubý Jeseník.
Paní Bílá: V pokladně je v hotovosti uloženo zhruba 3 000 Kč a na bankovním účtu zhruba 350 000 Kč.
Finanční prostředky z 3. etapy SZIFu ještě přijdou. V prosinci došlo k setkání s účetní MAS Nízký
Jeseník paní Martiníkovou, byla řešena problematika předání jejich účetnictví pod MAS Hrubý
Jeseník. Paní Bílá zatím účetnictví nepřevzala, protože tam zbývaly k dořešení některé pohledávky, a
to pohledávka 10 000 Kč za ČP MASNJ vůči NS MAS a pohledávka 430 Kč vůči Hospodářské správě
Města Bruntál. P. Bílá upozorňuje, že po účetní stránce je zodpovědná ona, ale věcné hledisko je na
MAS.
Pan Jedlička: Věcnou správnost zajišťuje kontrolní komise, měla by se scházet aspoň 3 x ročně.
Paní Bílá: Schůzka s kontrolní komisí během roku 2014 proběhla. Navrhuje schůzku s kontrolní komisí
na konec února.
Pan Jedlička: Kolik dokladů projde účetnictvím? Paní Bílá odhaduje kolem 100 - 150 za 3 měsíce.
Pan Jedlička: Navrhuji, aby se kontrolní komise scházela min. 3 x ročně ke kontrole dokladů. Ostatní
členové Výboru souhlasí.
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Pan Jedlička: Existuje evidence majetku MAS? Paní Bílá viděla soupis z inventury majetku za MAS
Nízký Jeseník, hodnota majetku je více než 1 milion Kč. Musí se prověřit provádění odpisů, které
zřejmě nebylo provedeno a podle toho soupis majetku upravit. Tato záležitost bude řešena v únoru a
Výbor bude obeznámen.
Paní Metelková: Kdy bude provedena inventura majetku? Paní Bílá vidí reálný termín v březnu. Dá
dohromady všechny podklady.
Pan Blažek: Kdy dojdou zbylé platby z 3. etapy SZIF a projektů spolupráce?
Pan Kolář: Z poslední etapy SZIF přijde platba v březnu, z projektů spolupráce by měla dojít snad
v dubnu. Nelze to s přesností říct.
Pan Blažek: Kdo v současné době spravuje účet MAS Nízký Jeseník?
Pan Kolář: Účet spravuje paní Martiníková (účetní MAS NJ) a p. Kolář, účetní však smlouva skončila
k 31. 12. 2014.
Paní Bílá: uvádí, že nechtěla účet přebrat, dokud se nevyřeší výše uvedené pohledávky.
Pan Kolář: Pohledávka 430 Kč vůči Hospodářské správě Města Bruntálu je v řešení. Výboru NS MAS
byla zaslána žádost o prominutí, neboť MAS NJ se v loňském roce připravovala na fúzi.
Pan Jedlička: K předání účtu by mělo dojít co nejdříve.
Paní Bílá: Můžu účet příští týden převzít.
Paní Metelková: Zjistím podmínky převzetí účtu v České spořitelně.
Paní Bílá: Navrhuje zřídit nový účet u banky, kde se neplatí bankovní poplatky.
Pan Jedlička: Nejdůležitější je vyřešit otázku převzetí účtu za MAS NJ. Kde je uložena pokladna?
Paní Bílá: Pokladna je uložena u nás v kanceláři, dochází k proplácení předložených dokladů.
Pan Novák: Mělo by dojít k fyzické kontrole.
Paní Metelková: Bude provedeno v rámci inventury majetku.
Paní Bílá: Kontrolní komise by měla zasedat přímo u ní v kanceláři, kde jsou všechny podklady.
Paní Metelková: Ve stanovách máme, že předseda kontrolní komise se může účastnit jednání výboru
s hlasem poradním.
Pan Jedlička: Předseda kontrolní komise bude zván na jednání Výboru.
Paní Bílá: Kdo bude mít přístup k bankovnímu účtu MAS v případě, že nebudu k dispozici? Měla by
být určena ještě jedna osoba s právem spravovat účet.
Pan Jedlička: Tato záležitost se ještě dořeší.
Paní Bílá s paní Bridzikovou odcházejí.
Paní Metelková informuje o stavu běžného účtu MAS HJ k 31. 12. 2014, kde je 380 333,83 Kč, je
podána žádost o proplacení na SZIF ve výši 454 453,99 Kč. Tato částka bude součástí příjmů MAS.
Stav běžného účtu MAS NJ – 24 409,94 Kč, bude podána žádost o proplacení ve výši 127 985 Kč. Tato
částka bude taktéž součástí příjmů MAS.
Jedlička: Kdy svoláme kontrolní komisi? Do 15. 3. 2015 by měla proběhnout inventura.
Stav realizovaných projektů
Projekty spolupráce MAS Nízký Jeseník – stav úvěrových účtů:
Jedeme všichni (elektrokola):
- 420 000 Kč.
Venkov má co nabídnout:
- 599 295 Kč.
Byly podány žádosti o proplacení. Vzniknou náklady - úroky z úvěrových účtů v hodnotě 7 000 Kč.
Projekt: MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů, který realizuje Sdružení místních
samospráv (SMS), z tohoto projektu jsou částečně hrazeny mzdy manažerů. Je zde finanční
spoluúčast MAS.
Projekt spolupráce: Vzpomínky na budoucnost - spolupráce mezi MAS v Moravskoslezském kraji,
probíhá od 1. 1. 2015 do 05/2015. 450 000 Kč je vyčleněno na mzdy, zbylé finance na služby a provoz.
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Pan Struška: Informace o projektech by měly být zveřejněny na webových stránkách, nedávat zkratky
jako je třeba SMS.
Paní Chudová: Ptá se na podstatu projektu spolupráce.
Paní Metelková: Hlavním tématem projektu je evaluace, každá MAS má dílčí úkol, který zpracuje.
Koordinační MAS je Opavsko.
Z těchto dvou projektů budou nyní hrazeny mzdy pracovníků MAS: z projektu spolupráce budou
hrazeny pracovní úvazky, které byly sníženy na 0,75 a do celého úvazku jsou pracovníci dopláceni
v rámci DPP z projektu realizovaného Sdružením místních samospráv.
Projekt na přípravu strategie, hrazeného z rozpočtu Moravskoslezského kraje z roku 2012.
Z přidělené dotace 156 000 byla vyčerpána částka 138 600 Kč. Zbylá částka ve výši 21 000 Kč byla
vrácena kraji. Projekt je ukončen, bylo podáno vyúčtování.
V realizaci je 5 projektů z posledních výzev MAS, z čehož by měly být všechny proplaceny žadatelům
nejpozději do 30. 6. 2015.
Prodloužení nájmu PC MAS NJ, elektrokola
Pan Kolář: informuje o projektech spolupráce realizované MAS Nízký Jeseník: Věcně jsou všechny
projekty ukončeny. K projektu Venkov má co nabídnout dává koordinační MAS Opavsko dohromady
podklady. V tomto projektu šlo především o podporu regionálního značení, proběhly certifikace
místních výrobků a školení.
z projektu Jedeme všichni jsou v majetku MAS 2 elektrokola:
V současnosti jsou uloženy v garáži p. Koláře a jsou nevyužívaná. Po dobu udržitelnosti (5 let) je nutné
pořádat min 1 x ročně propagační akci a 1 x ročně cyklovyjížďku, je vhodné napojit se na již zavedené
akce. Problém může nastat se životností baterie, ta se bude postupně zkracovat a nakonec bude
muset provozovatel pořídit novou, která stojí kolem 8 až 9 tisíc Kč.
Pan Kolář: Je připraven návrh na zápůjčku.
Pan Jedlička: Jednou akcí, kde by se elektrokola mohla použít, je dojezd pana Zimovčáka. Do příštího
Výboru je nutné promyslet využití elektrokol.
žádost pana Venery na prodloužení zapůjčení notebooku:
V majetku je 11 notebooků , z toho jsou 4 notebooky uloženy v kanceláři a dalších 7 je půjčených na
základě smluv o zápůjčce, ovšem s platností do 31. 12. 2014.
Pan Blažek: Navrhuji, aby všechny počítače byly vráceny MAS, kde proběhne jejich fyzická kontrola a
pak se rozhodne o jejich využití.
(pozn. prověřit odpisy)
Příprava strategie, harmonogram
Zdeněk Macrineanu:
informuje o stavu Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD), členům výboru byl před
jednáním zaslán harmonogram na rok 2015 a návrh institucionálního rámce včetně
definování jednotlivých úloh.
stručně seznamuje s vývojem prací v roce 2014 a s harmonogramem realizace strategie pro
rok 2015. Stěžejní je dokončení strategického plánu do 30. 5. 2015, s tím, že by finální
dokument schválila valná hromada MAS v červnu a hned poté by byla podána žádost o dotaci
na realizaci. Převážnou většinu prací, včetně vedení pracovních skupin povede společnost
ProFaktum zastoupená paní Ligockou.
Výbor souhlasí s navrženým harmonogramem a institucionálním rámcem strategie.
Zápis fúze a změn do rejstříku
Návrh na zápis fúze a změn byl odeslán ve středu 21. 1. 2014 na Krajský soud v Ostravě.
Certifikace MAS
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V současné době je připravena žádost a kompletují se všechny povinné přílohy. Žádost bude podána
co nejdříve.
3. Různé
- workshop SMS – 24. 2. 2015 ve Dvorcích
Paní Metelková: V rámci již výše zmíněného projektu SMS je nutné uspořádat tzv. kulatý stůl pro
starosty, kde bude zástupce SMS popř. regionální koordinátor.
Toto setkání by nemělo sloužit pouze účelu tohoto projektu, ale lze jej využít i pro předání informací
o plánovaných výzvách a k dohodě starostů nad tématy společných projektů a jejich přípravě (např.
sběrné dvory, cyklostezky). Je nutné zajistit projektovou přípravu.
Pan Blažek uvádí, že u cyklostezek je nutné upravit územní plány, vyvstávají problémy s vlastníky
dotčených pozemků.
Pan Mikšík se ptá, zda-li budou i setkání pro podnikatele a neziskové organizace, aby nebyl vzbuzen
dojem, že se upřednostňují obce.
Paní Metelková: ano.
úloha výboru MAS
Metelková: Úlohu výboru upravují stanovy, výbor by však měl být i prostředníkem mezi MAS a
územím tak, aby daleko lépe fungovalo předávání informací a podnětů z území pro činnost MAS.
Každý z členů výboru by si měl zvolit oblast, která ho zajímá, a které by se chtěl věnovat (dle
vymezených zájmových skupin).
smlouva o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
Metelková: předkládá smlouvu o spolupráci např. na tématech prací studentů apod. Jde o obecnou
smlouvu, která by však mohla být dobře využita. Všichni přítomní souhlasí s podpisem smlouvy.
členské příspěvky za DSO Vrbensko
Metelková: V loňském roce, každá obec hradila ČP zvlášť, jak to bude letos? Potřebujeme co nejdříve
vystavit faktury. Paní Chudová uvádí, že se tato skutečnost na schůzi ještě neřešila, bude informovat.
- nové stránky MAS, konzultace
Jsou zpracovány nové stránky, ještě se ladí jejich fungování. Zájemci se budou moci přes stránky
objednat ke konzultaci. Členové budou informováni.
Jedlička: Jak často se bude Výbor scházet?
Metelková: Dosud bylo zvykem jednou měsíčně.
Pan Struška navrhuje, aby si před jednáním Výboru každý pečlivě prošel zaslané materiály a tudíž se
mohly řešit důležité věci.
Bylo dohodnuto:
Pořádat jednání Výboru jednou měsíčně ve čtvrtek v 10 hodin v zasedací místnosti na Městském
úřadě v Bruntále.
Vzhledem k pořádání workshopu pro starosty ve Dvorcích je dohodnuto, že příští jednání Výboru
proběhne 24. 2. 2015 ve Dvorcích v 10:00.
Úkoly pro členy Výboru
Promyslet další využití a uložení elektrokol a notebooků
Promyslet úlohu Výboru vůči území a členům
Zvolit si oblast zájmu dle vymezených zájmových skupin
Zvážit, kdo bude další osoba s právem spravovat účet
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Usnesení výboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výbor schvaluje:
Program jednání
Harmonogram přípravy a institucionální rámec strategie komunitně vedeného rozvoje dle
předloženého návrhu
Smlouvu o spolupráci s Ćeskou zemědělskou univerzitou v Praze dle předloženého návrhu
Výbor ukládá:
Kontrolní komisi: Provést fyzickou inventuru majetku, účtů a pokladny MAS do 15. 3. 2015
Kontrolní komisi: Provádět kvartálně kontrolu účetnictví MAS, o výsledcích kontroly
informovat výbor.
P. Chudové: ověřit placení ČP za DSO Vrbensko – ihned.
Kanceláři MAS:
 Vyřešit pohledávky MASNJ
 Ihned stažení zapůjčených notebooků k provedení fyzické kontroly
 Zvát předsedu kontrolní komise na jednání Výboru
 Zjistit podmínky převzetí účtu MASNJ paní Bílou v České spořitelně
Účetní firmě:
 Prověřit provádění odpisů v MASNJ
 Nachystat podklady k fyzické inventuře, inventuře účtů a pokladny
 Nachystat podklady k provedení auditu
 Převzít bankovní účet bývalé MAS NJ
Výbor bere na vědomí:
Zprávu o stavu MAS Hrubý Jeseník
Žádost pana Venery na prodloužení smlouvy o zápůjčce notebooku ve vlastnictví MAS.

Zapsal: Mgr. Macrineanu

Ověřil: Bc. Metelková
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