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

Zápis ze schůzky Výboru partnerství,
konané dne 21. ledna 2014 v kanceláři MAS, Hranice
Přítomni:
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou
Libor Vykopal, obec Ústí
Petra Kočnarová, obec Skalička

Miluše Stržínková, obec Rouské
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Josef Voldán, obec Malhotice
Zdeněk Lév, MR Hranicko
Filip Konečný, Ski klub Hranice
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Hosté:
František Kopecký, Rozvojové partnerství
Petr Pajdla, MR Hranicko
Michaela Škrobánková, HRA

1. Členské příspěvky na rok 2014
Nezazněl návrh na změnu členských příspěvků, Výbor doporučuje zachovat členské příspěvky ve
stejné výši tj.
PO 1000 Kč, NNO + FO 500 Kč, obce 5 Kč na obyvatele + 1000 Kč paušál, MR Hranicko – 22.000 Kč.
VyPa doporučuje VH ke schválení výši členských příspěvků na rok 2014 v předneseném znění
Pro: 11, Proti: 0, zdržel se: 0

2. Dotace OP TP pro MAS

František Kopecký představil aktuální 2. výzvu OP TP určenou pro MAS na podporu přípravu Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Hlavní fakta:
- Čerpání lede až srpen 2014, proplacení cca do konce roku 2014
- 100% dotace, komplet předfinancováníz vlastních zdrojů
- ZV na mzdy min. 50% a služby = dílčí segmenty strategie, facilitace apod.
- Max. strop 750.000,- Kč, alokace dostatečná pro všechny MAS v ČR
- 2 kola příjmů: 31. leden, ti kdo nestihnou nebo budou zásadní formální chyby pak 2. kolo
28.2.
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Dále informoval, že předfinancování OP TP bychom vzhledem k pozitivní situaci na běžném i
úvěrovém účtu měli zvládnout bez nutnosti vyřizovat pro tento projekt nový úvěr. Informoval také,
že prostředky OP TP převyšují náklady na 2 stávající úvazky zaměstnanců MAS a pokud tedy budeme
chtít vyčerpat OP TP v maximální míře, buď se musí maximalizovat čerpání služeb nebo přibrat do
zaměstnaneckého poměru nové lidi. Kopecký také navrhnul, aby v rámci OPTP byl zaměstnán
brigádník, který bude pomáhat s analýzami. Z diskuse vyplynuly závěry, že se Žádost o dotaci podá,
budeme požadovat max. částku 750.000 Kč, z čehož na mzdy půjde 51% rozpočtu a na nákup dílčích
segmentů strategie formou služeb 49%. Nové osoby nebudou přibírány.
VyPa schvaluje přípravu Žádosti o dotaci z OP TP dle dohodnutého nastavení.
Pro: 11, Proti: 0, zdržel se: 0

3. Pokračování managementu MAS v projektu Meziobecní spolupráce

S realizací projektu OP TP úzce souvisí zapojení zaměstnanců MAS částečnými úvazky do projektu
Meziobecní spolupráce pod Mikroregionem Hranicko. Kopecký vysvětlil svůj názor, kdy mu připadá
vhodnější, aby zaměstnanci MAS z projektu vystoupili a věnovali se plně OP TP a realizaci SPL v roce
2014, protože projekt OP TP je přímo určen MASkám a svou náplní více odpovídá krokům, které je
potřeba za MAS při přípravě Strategie 2014-2020 provést. Skácel doporučil, aby zaměstnanci v MOS
zůstali, jelikož Žádost v OP TP nemusí vyjít a MOS nabízí delší perspektivu úvazků až do polivny 2015.
Kopecký odpověděl, že pro přípravu OPTP existuje podrobný manuál od NS MAS, nejedná se o
„soutěž“ žádostí o dotaci, ale díky o alokaci o předložení žádosti dla mustru, peníze by měly vyjít na
všechny žadatele. Krbálková doporučila, aby kvůli možnosti využívat výstupů MOS pro přípravu
strategie Kopecký v MOS zůstal zapojen. Kopecký odpověděl a Škrobánková potvrdila, že tyto výstupy
bude možno využívat i tak vzhledem k úzké spolupráci MAS a Mikroregionu Hranicko při přípravě
strategie. Z následné diskuse tak vyplynulo, že Kopecký z MOS vystoupí, zatímco Machová bude
v MOS nadále v rozsahu 0,5 úvazek pokračovat.
VyPa bere na vědomí vystoupení Kopeckého z projektu MOS s účinností od 1.2.2014.
Pro: 11, Proti: 0, zdržel se: 0

4. Čerpání zázemí MAS na SPL v roce 2014

Kopecký informoval, že kromě výše uvedených finančních zdrojů máme k dispozici dále cca 920.000
Kč v zázemí MAS na realizaci SPL, které se nám podařilo ušetřit za roky 2012 (210.000,-), roky 2013
(669.000,- Kč) a nerozdělené prostředky na portálu farmáře (39.000,- Kč). Tyto prostředky můžeme
vyčerpat dle pravidel pouze v roce 2014, podmínky čerpání se nijak nemění oproti čerpání v letech
2008-2013. Kopecký ukázal výhledovou tabulku, ve které je zahrnuto zachování částečných úvazků
obou manažerů v SPL (nutné pro zachování způsobilosti cesťáků, vzdělávání, nájmů, telefonů ad.),
nutné celoroční výdaje na provoz a cca 200.000 Kč, které se mohou využít např. na propagaci, studijní
cestu nebo odměny členům orgánů MAS. Skácel navrhnul, aby se debata o konkrétním využití těchto
prostředků posunula až na polovinu roku 2014.
VyPa bere na vědomí informace o čerpání zázemí MAS na rok 2014.
Pro: 11, Proti: 0, zdržel se: 0
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5. Cash-flow MAS na rok 2014, půjčky a úvěry

Na základě předchozích bodů pak Kopecký informoval o faktech ohledně cash-flow MASky v roce
2014. Do tohoto cash-flow byly započítány 3 vlny uhrazení členských příspěvků na rok 2014
(dohromady cca 85.000 Kč), čerpání OP TP v plné výši a jeho proplacení do konce roku 2014, čerpání
zázemí SPL rozděleno na etapy s předpokládaným proplacením poslední etapy v dubnu 2015.
K 1.1.2014 není úvěrový účet čerpán a na běžném účtě je cca 550.000 Kč. Na základě propočtů
Kopecký informoval, že situace je příznivá, díky snížení čerpání zázemí MAS v roce 2013 se cash-flow
posouvá do kladných čísel a tak i čerpání OP TP pojme stávající úvěr u ČS. Vzhledem k čerpání zázemí
MAS i v roce 2014 (proplacení posledních etapy v 4/2015) a OP TP s proplacením v 12/2014, je ale
nutné prodloužit možnost čerpání úvěru u ČS. To se týká rovněž půjčky od Mikroregionu Hranicko,
kde ze stejného důvodu bude vhodné požádat o prodloužení vrácení půjčky taktéž až za duben 2015.
Ing. Pajdla upozornil, že zasedání VH Mikroregionu Hranicko nejsou častá, proto by se mělo zažádat
co nejdříve. VyPa ukládá F. Kopeckému zažádat ihned, a to před 1. zasedáním VH MR Hranicko v
letošním roce.
VyPa schvaluje žádost o prodloužení úvěru u ČS do 06/2015.
VyPa schvaluje žádost o odložení splátky půjčky od Mikroregionu Hranicko po proplacení poslední
etapy zázemí MAS, nejpozději do konce 06/2015.
VyPa ukládá F. Kopeckému zažádat o odložení splátky půjčky ještě před 1. zasedáním VH MR
Hranicko v letošním roce.
Pro: 11, Proti: 0, zdržel se: 0

6. Ceník mobilního vybavení pro rok 2014

Kopecký tlumočil návrh jednoho z provozovatelů velkokapacitních stanů na srovnání výše
manipulačních poplatků mezi jednotlivými provozovateli. Dosud provozovatel Ústí poskytuje stan
pouze na klíč výhradně s vlastní montáží, demontáží i dopravou, zatímco provozovatelé Skalička a MR
Záhoran mají volitelně dodání vlastních stavitelů a dopravy objednatelem, samozřejmě za nižší cenu.
Většina pořadatelů sáhne spíše po možnosti levnější ceny a dodání vlastních stavitelů, vzniká tak
nepoměr ve vytíženosti jednotlivých stanů. Z debaty vyplynul závěr, že Ústí chce dosavadní možnost
stavby pouze na klíč zachovat, proto bylo dohodnuto, e koordinátor vybavení Kopecký bude
zájemcům nabízet stany na střídačku, tj. poté co 1 akci zajistí Skalička, dalšímu zájemci bude nabídnut
stan pouze z Ústí atd. tak, aby počet poskytnutí vybavení obou provozovatelů zhruba navzájem
odpovídal.
VyPa bere na vědomí dohodu koordinátora a provozovatelů o úpravě systému poskytování
mobilního vybavení.
Pro: 11, Proti: 0, zdržel se: 0

7. Změna názvu organizace na: MAS Hranicko

Kopecký přednesl návrh na změnu názvu organizace. Současný název Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko je dle něho dlouhý, mírně zavádějící, zbytečně komplikovaný, neobsahuje typickou zkratku
MAS, kterou používá většina obdobných organizací, je v něm gramatická chyba, kdy ve slově Regionu
je velké R. Upozornil také na NOZ, kde se nově zavádí povinnost, aby součástí názvu byly slova
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„spolek“, „zasaný spolek“ nebo zkratka „z.s.“, spolkům s tradičními názvy však bude udělována
výjimka. Vzhledem k tomu a mnohým cyhstaným změnám ve stanovách a organizačním systému
MASky je nyní nejvhodnější čas i na změnu názvu, pokud je o ni zájem. Kopecký navrhuje název:
MAS Hranicko
Pokud neprojde výjimka, tak název MAS Hranicko – spolek
Změnu názvu fakticky provedeme až s registrací nových stanov, nejbližší Valná hromada ji však
schválí už teď, abychom tento název již mohli začít používat v neoficiálním styku a tím nový název
dostávat do povědomí členů, partnerů i veřejnosti.
VyPa doporučuje Valné hromadě ke schválení změnu názvu organizace na MAS Hranicko, v případě
neudělení výjimky na MAS Hranicko - spolek.
Pro: 11, Proti: 0, zdržel se: 0

Zapsal: František Kopecký

Ověřila: Pavla Krbálková

