Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Zápis ze schůzky Výboru partnerství,
konané dne 5. listopadu 2013 v kanceláři MAS, Hranice
Přítomni:
Zdenek Lév, MR Hranicko
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Alena Veličková, SDH H. Újezd
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Miluše Stržínková, obec Rouské
Pavla Krbálková, DSO MR Záhoran
Filip Konečný, Ski klub Hranice, o.s.
František Maršálek, ZD Partutovice
Arnošt Hradil, FO Provodovice
(9 platných hlasů)

Hosté:
František Kopecký, MAS Hranicko
Lucie Machová, MAS Hranicko
Program jednání:
• Certifikace MAS pro období 2014+
• Aktuální stav přípravy Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020
• Automatická změna právní subjektivity na Spolek od 1.1.2014, výhody nevýhody
transformace na „ústav“
• Budoucnost MAS 2014+ - případná Výzva 2014, prodloužení mandátů členů
orgánů MAS, vznik pracovní skupiny Transformace MAS pro období 2014+
• Budoucnost managementu MAS – prodloužení pracovních smluv, rozpočet na
zázemí pro rok 2014
• Aktuální stav projektů Spolupráce
Vojtěch Skácel přivítal přítomné a zahájil jednání.
1) Zapisovatel zápisu – Lucie Machová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
2) Kontrola minulých usnesení
Proběhla kontrola minulých usnesení, vše v souladu, bez připomínek.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
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3) Certifikace MAS pro období 2014+
z MZe aktualizovaná verze certifikace, schůzka v Praze PS Leader – bude to formou žádostí
na MZe, po vyhodnocení, že je MAS připravená na další období….1 kolo v 06/2014, rozběh
programovacího období v polovině roku 2015.
Všechny obce musí vyslovit souhlas se zařazením svého území do území MAS….bude to
schvalovat zastupitelstvo nebo obec??? – starosta…nevíme…
Zákaz podnikání zaměstnance MAS na své IČ, zveřejňovat dary – výroční zpráva na webu
atd….externí audit bude povinný po celou dobu. Upustili od jednotné právní subjektivity!!
Usnesení:
Výbor partnerství bere na vědomí informace o certifikaci MAS pro období 2014+.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
4) Aktuální stav přípravy Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020
Příští týden první schůzka PS obyvatelstvo a soc. infrastruktura,….vše kolem obcí…., o týden
později PS ekonomický rozvoj, poslední PS životní prostředí – odpady, technická dopravní
infrastruktura…….10.12.2013 proběhne v divadle Stará Střelnice první veřejné projednání, od
16 hodin.
Do půlky r. 2014 musí být hotová strategická část….dle opatření atd…napasovávat na
nabídku dotačních programů.
Usnesení:
Výbor partnerství bere na vědomí aktuální info o přípravě Strategie rozvoje regionu Hranicko
2014-2020.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
5) Automatická změna právní subjektivity na Spolek od 1.1.2014, výhody, nevýhody
transformace na „ústav“
Od 1. 1. 2014 bude občanské sdružení automaticky změněno na spolek, dle zákona 89/2012
Sb., zůstaneme minimálně do dalšího programovacího období. Do 1. 1. 2014 je tedy potřeba
provést kontrolu, zda stávající stanovy občanského sdružení obsahují ustanovení, která
nejsou v souladu s kogentními ustanoveními NOZ a v případě potřeby stanovy (ustanovení, u
kterých je to třeba) změnit. Cílem NOZ je zvýšení transparentnosti spolku…..Stanovy budou
muset obsahovat i jméno statutárního zástupce…nastudovat nový občanský zákoník (NOZ)!
Usnesení:
Výbor partnerství bere na vědomí info o automatické změně právní subjektivity od 1. 1. 2014
dle občanského zákoníku.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
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6) Budoucnost MAS 2014+, případná Výzva 2014, prodloužení mandátů členů orgánů
MAS, vznik PS transformace MAS pro období 2014+
je pravděpodobné, že bude v únoru 2014 umožněno vyhlásit Výzvu. Na portále farmář máme
zatím k dnešnímu dni k dispozici 38.000 Kč.
Prodloužení mandátů – proběhla mailová konference ohledně mandátu členů orgánů MAS,
zhruba polovina členské základny se projevila kladně, druhá polovina se nevyjádřila vůbec.
Členové se tímto shodli prodloužit mandát do přijetí nových stanov, což bude polovina roku
2014 – 30.6.2014. Vše schválí VH, která proběhne někdy v prosinci 2013.
Pracovní skupina Transformace MAS se vytvářet nebude, bude to řešit Výbor partnerství.
Usnesení:
Výbor partnerství bere na vědomí info o případném vyhlášení Výzvy č. 1/2014 dle
předneseného znění.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení:
Výbor partnerství bere na vědomí info o prodloužení mandátů členů orgánů MAS.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
7) Budoucnost managementu MAS
Předseda MAS se ujal slova – předběžný rozpočet sestavený pro rok 2014, ve výši cca
1.400.000 Kč, viz. příloha tohoto zápisu. Co se týče odměn, navrhl předseda MAS udělit jen
členům výběrové komise a to ve výši 300 Kč za hodnocený projekt.
Projednání projektu meziobecní spolupráce - Obce sobě (SMO). Projekt umožní vytvořit pro
podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních
obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory
motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit
ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak
řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení
dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové
hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod. Nositelem tohoto Projektu
bude MR Hranicko, ve čtvrtek bude schůzka MRH, HRA, MAS Hranicko ohledně budoucnosti.
Díky tomuto projektu budou k dispozici 3,3 úvazky.
Na závěr tohoto bodu členové VyPa rozhodli prodloužit manažerům MAS L. Machové a
Františku Kopeckému pracovní smlouvy s účinností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Usnesení:
Výbor partnerství schvaluje výši odměny 300 Kč za hodnocený projekt pro členy výběrové
komise z Výzvy č. 1/2013 a doporučuje VH ke schválení.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
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Usnesení:
Výbor partnerství schvaluje prodloužení pracovních smluv manažerům MAS L. Machové a
Františku Kopeckému s účinností od 1.1.2014 do 31.12.2014 a doporučuje VH ke schválení.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
8) Aktuální stav projektů spolupráce
Za poznáním a odkazem předků II. – příprava žádosti o proplacení, dokončení vybavení
v muzeu v H. Újezdě, termín podání na RO SZIF 20.11.2013.
Moravsko-polské cesty tradic a poznání – projekt se realizuje, dokončení projektu a podání
žádosti o proplacení - březen 2014.
Hudební a filmová muzea – projekt byl doporučen k realizaci ze strany SZIF, byly doloženy na
vyžádání SZIFu nějaká doplnění k žádosti o dotaci.
Usnesení:
Výbor partnerství bere na vědomí informace o aktuálním stavu projektů spolupráce.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala: Lucie Machová

Ověřil: Vojtěch Skácel

