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

Zápis ze schůzky Výboru partnerství,
konané dne 23. června 2014 v zasedací místnosti kanceláře MAS
Přítomni:
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Alena Veličková, SDH H. Újezd
Jana Černá, TJ SPV Střítež n/L
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Josef Voldán, Obec Malhotice
Miluše Stržínková, obec Rouské
František Maršálek, ZD Partutovice
(8 platných hlasů)

Hosté:
František Kopecký, MAS Hranicko
Lucie Machová, MAS Hranicko
Program jednání:
•
•
•
•
•
•

Další sada úprav pro standardizaci MAS
Právní a další vztahy MAS a Hranické rozvojové agentury pro období 2014-2020
Smlouva s OlK ohledně příspěvku na vybavení MAS - dle NOZ platný od 1.1.2014
Personální obsazení projektu SMS ČR
Odsouhlasení podporovaných akcí - propagace MAS 2014
Úvěr MAS

Vojtěch Skácel přivítal přítomné a zahájil jednání.
1) Zapisovatel zápisu – Lucie Machová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
2) Úvěr MAS
Poradce České spořitelny oslovil kancelář MAS s nabídkou zřízení úvěrového účtu na OP TP
za výhodných podmínek (na základě dohody mezi NS MAS a ČS). L. Machová zjišťovala
informace ohledně tohoto úvěru, návrh je následující:
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Úvěr ve výši 750.000 Kč:
• Čerpání do 28.2.2015, splacení do 31.12.2015
•
•
•
•
•
•
•
•

Úvěr je možné čerpat na výdaje spojené s projektem, pokud máme dotací více, může úvěr
sloužit na předfinancování více projektů
úrok z čerpané částky 1M Pribor + 1,3%; v sumě dnes (2.6.) 1,57% (dnes pevná sazba 4,74%)
poplatek za vedení účtu 300 Kč (dnes 100 Kč)
úrok z nečerpané částky – 0%
zástava účtu: blokace výše úroků a poplatků na 6 měsíců dopředu ... je v řádu pár tisíc Kč +
směnka za organizaci (ne za podepisujícího)
při čerpání cca 100.000 Kč měsíčně – úroky + vedení účtu do 31. 12. 2015 = 19.075,50
dohromady OP TP i zázemí SPL
pokud se splatí dříve, budou menší náklady. Dřívější splacení je možné bezplatně.

Členové výboru souhlasí s ukončením nynější úvěrové smlouvy na 500.000 Kč a uzavřením
smlouvy nové na 750.000 Kč.
Usnesení 1:
Výbor partnerství pověřuje Lucii Machovou k těmto úkonům ohledně úvěru MAS:
1. Zajištění uzavření nové úvěrové smlouvy za výhodných podmínek ve výši 750.000 Kč.
2. Zajištění ukončení nynější úvěrové smlouvy na 500.000 Kč
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení 2:
Výbor partnerství pověřuje předsedu MAS k podpisu nové úvěrové smlouvy ve výši 750.000
Kč.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
3) Odsouhlasení podporovaných akcí – propagace MAS 2014
MAS musí vyhlásit výběrové řízení (podle pravidel PRV), s podporou propagačních akcí začne
od konce července, kdy už budou hotové i propagační materiály. Kopecký upozornil, že musí
být striktní termín, do kterého se mohou obce, které budou mít o podporu ve výši cca 25.000
Kč zájem, přihlásit. Zájem dosud neprojevily všechny obce. K propagaci budou pořízeny
propagační materiály ve výši 100.000 Kč.
Usnesení 3:
Výbor partnerství pověřuje manažera MAS oslovením 3 odborných firem na realizaci
výběrového řízení.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
4) Smlouva s OlK ohledně příspěvku na vybavení MAS – dle NOZ platný od 1.1.2014
V souvislosti s novelou Občanského zákoníku je nutné schválit znění Vzorové smlouvy o
poskytnutí příspěvku MAS se sídlem v Olomouckém kraji pro rok 2014 (viz část III, bod 4
Smlouvy).
L. Machová návrh představila, Výbor partnerství s návrhem souhlasí (viz. příloha zápisu).
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Usnesení 4:
Výbor partnerství schvaluje znění návrhu Smlouvy o poskytnutí příspěvku Místní akční
skupině se sídlem v Olomouckém kraji pro rok 2014, vč. kofinancování projektu a pověřuje
předsedu MAS k podpisu Smlouvy.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
5) Právní a další vztahy MAS a Hranické rozvojové agentury pro období 2014-2020
Návrh – převést zakladatelství HRA s MAS na jiný subjekt, můžeme nadále zůstat
spolupracujícími partnery.
V první řadě musí MAS najít vhodného partnera, na kterého se převedou veškeré práva a
povinnosti zakladatele. Celá tato věc musí projít právním procesem, který bude v souladu se
zákonem. Do standardizace MAS by tento proces měl být hotov.
Usnesení 5:
Výbor partnerství pověřuje kancelář MAS + předsedu MAS k hledání vhodného zakladatele a
k přípravě právního procesu s tím spojeným.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
6) Personální obsazení projektu SMS ČR
0,5 úvazku na 16 měsíců od srpna 2014, zaměstnanec SMS, bude pracovat pro naši MAS,
MAS to bude stát 20% spolufinancování. Nový člověk, který bude placen z SMS 0,5 + OPTP
0,34 + SPL. Adept na toto pracovní místo by měl být vysokoškolák se zkušeností a vzděláním
v oboru, nejlépe od července 2014. VyPa schvaluje výběrové řízení, požadujeme
vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru výhodou, nástupní plat 15000 – 18000 Kč po dobu 3
měsíců, výhodou bydliště v regionu.
Bude osloveno 5 adeptek, výběrové řízení proběhne ve dnech 27. 6. 2014 od 14 hodin,
1.7.2014 od 14 hodin. Oslovenými budou: Petra Hostášková, Zuzana Zajícová, Mirka
Dohnálková, Hubáčková Hedvika a Kristýna Kůrková. Výběrovou komisí bude: Vojtěch Skácel,
František Kopecký, Lucie Machová a Zdeněk Lév.
Usnesení 6:
VyPa pověřuje předsedu MAS k oslovení vybraných adeptek a pozvání k ústnímu pohovoru.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
Bod Další sada úprav pro standardizaci MAS se z náročnosti programu nestihla projednat.
Bude na programu dalšího jednání Výboru partnerství.
Zapsala: Lucie Machová
Ověřil: Vojtěch Skácel

