Zápis ze schůzky Výboru MAS
konané dne 20. ledna 2015 v kulturním domě v Ústí
Přítomni:
Libor Vykopal, Obec Ústí
Marcela Tomášová, MR Hranicko
František Maršálek, ZD Partutovice
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Josef Voldán, Obec Malhotice
Miluše Stržínková, Obec Rouské
Petra Kočnarová, Obec Skalička
Filip Konečný, Ski klub Hranice
(12 platných hlasů)
Omluven:
Arnošt Hradil, Provodovice
Hosté:
František Kopecký, MAS Hranicko
Zuzana Zajícová, MAS Hranicko
Program jednání:
Program obnovy venkova Ol.kraje – příspěvek pro MAS
Nominace manažera MAS Hranicko F. Kopeckého na předsedu Krajského sdružení
Národní sítě MAS ČR
Různé
Zapisovatel zápisu – Zuzana Zajícová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
1) Program obnovy venkova Ol.kraje
F. Kopecký uvedl možnost využít příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Ol.kraje
2015. Oblast Podpora činností MAS při procesu standardizace a certifikace strategie,
spolupráce MAS s obcemi na tvorbě koncepčních dokumentů je určena na:
a) náklady spojené s procesem standardizace a certifikace strategie MAS se sídlem
v Olomouckém kraji
b) náklady spojené s vytvářením koncepčních dokumentů na období 2014+
ve spolupráci s obcemi v území MAS Olomouckého kraje.
Výše příspěvku:
Minimální částka:
50.000,- Kč
Maximální částka:
125.000,- Kč

Procentní sazba:
maximálně do 60 % celkových výdajů projektu
Lze financovat buď investiční náklady (nákup vybavení,…) nebo mzdové náklady jako
neinvestiční výdaje. Termín pro podání žádosti je 13. 2. 2015.
F. Kopecký navrhl, aby se z tohoto příspěvku financoval nákup vybavení, zejm. nábytku
do nových prostor, kam se má MAS během příštích 5 měsíců stěhovat.
Usnesení 1:
Výbor MAS projednal návrh příspěvku POV 2015 a schválil podání žádosti na nákup
nábytku a vybavení do nové kanceláře MAS.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1)
2) Nominace manažera MAS Hranicko na předsedu KS NS MAS ČR
F. Kopecký byl končícím předsedou KS NS MAS F. Wintrem osloven, aby pokračoval
v této funkci. F. Kopecký informoval, že po úvaze návrh přijal. Ostatními členy KS MAS
Olomouckého kraje byla nominace F. Kopeckého jednohlasně podpořena. Dokonce
se objevily návrhy na nominaci na funkci předsedy celé NS MAS ČR, což sám F. Kopecký
již zamítl. Uvažuje se pouze o nominaci na místopředsedu NS MAS. Uvědomuje si, že
výkon této funkce znamená účast na jednáních Výboru nejen krajského sdružení MAS
(KS MAS), ale předseda KS se automaticky stává členem Výboru národní sítě MAS (NS
MAS). Jednání Výborů se koná jednou měsíčně. Pro management MAS to znamená
nepřítomnost hlavního manažera v kanceláři MAS a o něco méně času stráveného
činností v regionu. Na druhou stranu se jedná o exkluzivní přístup k informacím, prestiž
a reprezentaci nejen MAS Hranicko, ale propagaci celého našeho regionu. Bylo vzneseno
několik otázek na časovou náročnost, dále se členové Výboru ptali, zda se nemůže
zástupcem MAS v této věci stát někdo jiný. Výbor se shodl na tom, že bude-li F: Kopecký
zvolen předsedou KS MAS Ol. kraje, nesmí to být na úkor jeho pracovních povinností
v MAS Hranicko. F. Kopecký zmínil, že je potřeba, aby ho Výbor MAS a následně valná
hromada zmocnili k zastupování MAS Hranicko v KS NS MAS a podpořili v nominaci
na předsedu KS NS MAS.
Usnesení 2:
Výbor MAS zmocňuje k zastupování F. Kopeckého MAS Hranicko v Krajském sdružení
Národní sítě MAS ČR a doporučuje ke schválení Valné hromadě MAS Hranicko nominaci F.
Kopeckého na funkci předsedy krajského sdružení místních akčních skupin Olomouckého
kraje.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)
3) Různé
• Odměny členů orgánů MAS Hranicko
F. Kopecký uvedl, že na základě zkušeností z minulých let s vyplácením odměn členům
orgánů MAS Hranicko na základě DPP a s tímto spojených komplikací a doporučení
kontrolních orgánů jsme se rozhodli tuto problematiku řešit na základě sepsání Smluv o
výkonu funkce s členy orgánů MAS Hranicko.
Výbor MAS rozhodl o uzavření Smluv o výkonu funkce s členy orgánů MAS Hranicko
k 1.1.2015.
Zapsala: Zuzana Zajícová

Ověřil: Vojtěch Skácel

