Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. – Krajské sdružení NS MAS Jihomoravského kraje

Zápis z Výboru KS NS MAS Jihomoravského kraje
Termín:
Místo:
Přítomni:

5. 4. 2018 od 10.00
KÚ JmK, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno-střed
dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení, usnášeníschopnost
2. Kontrola plnění úkolů
3. Hospodaření KS
4. Realizace SCLLD v území - projekty OPŽP
5. Projekt Klimagreen
6. Spolupráce s JMK – dotační titul pro MAS
7. Konference VENKOV
8. Různé

1. Zahájení
Jednání Výboru zahájil jeho předseda Vít Hrdoušek, který konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný.
Host - Jitka Schneiderová. Omluven J. Hrubý a za D. Danielovou plná moc Alžběta Nesnídalová.
2. Kontrola plnění úkolů
ÚKOL: Vít Hrdoušek připraví návrh žádosti o individuální dotaci a zašle ji členům Výboru k vyjádření.
Individuální žádost bude vytvořena až po vyjednání možností podpory s představiteli JmK.
Termín: 15. 4. 2018 – Úkol zrušen - viz níže změna odpovědných osob a termínu v rámci úkolů č. 3/4.
ÚKOL: Vít Hrdoušek zjistí podmínky administrace veřejné zakázky ze strany Centra služeb Horňácko a
návrh smlouvy na administraci veřejné zakázky.
Termín: do 15. 2. 2018.
Poslána smlouva, která nesplňuje požadavky Výboru. Každopádně Centrum služeb Horňácko nemůže
administrovat tuto veřejnou zakázku. Poptáno bude Centrum služeb Kyjovské Slovácko. Darina
Danielová pošle návrh smlouvy na administraci veřejné zakázky – nikoliv pouze na poradenství (kvůli
odpovědnosti administrátora). Vít Hrdoušek zajistí cenovou nabídku, vyjádření k navrhované smlouvě
a případně zajistí podpis smlouvy.
ÚKOL ČÁSTEČNĚ SPLNĚN, ÚKOL TRVÁ.
Termín: do 31. 3. 2018.
Úkol splněn: 2 návrhy smlouvy – musí se domluvit A. Čarková s D. Danielovou ohledně konečné verze –
termín do 30. 4. 2018
ÚKOL: Vít Hrdoušek připraví změnu projektu, tak aby za aktivitu T2 byl odpovědný partner
Jihomoravský kraj.
Termín: do 31. 3. 2018
Změna zaslána na administraci – čeká se na schválení – ÚKOL splněn.
ÚKOL: Vít Hrdoušek zajistí uzavření DPP a dohody o hmotné odpovědnosti s paní Molnárovou.
Termín: do 28. 2. 2018
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DPP jsou všechny uzavřeny. Dohoda o hmotné odpovědnosti nebude uzavřena s paní Molnárovou.
Dohoda o hmotné odpovědnosti bude uzavřena s Janem Prokešem, který bude mít na starosti
pokladnu KS MAS Jihomoravského kraje.
Termín: do 15. 3. 2018
Splněno – předáno – pokladnu převzal Jan Prokeš.
ÚKOL: Vít Hrdoušek připraví přehled smluvních závazků
Termín: do 28. 2. 2018.
Přehled smluvních závazků byl zaslán, Vít Hrdoušek doplní i smluvní partnery, aby bylo zcela zřejmé,
kdo jsou smluvní strany příslušné smlouvy.
ÚKOL ČÁSTEČNĚ SPLNĚN, ÚKOL TRVÁ. Splněno – zaslal předem.
ÚKOL: Každý člen Výboru připraví možnosti pro zaměření individuální dotace v rámci diskutovaných
možností a vzájemně bude rozesláno mezi členy Výboru k další diskuzi.
Termín: do 31. 3. 2018. Splněno
ÚKOL: Vít Hrdoušek připraví seznam jednotlivých kroků nutných pro realizaci konference, do kterých
by se mohly zapojit jednotlivé MAS Jihomoravského kraje.
Termín: do 11. 3. 2018.
Splněno: oficiálně dodavatel není zatím vybrán. Ubytování a stravování je zajištěno. Pracovní skupina
je v jednání. Z naší strany nespokojenost s pomalou přípravou a organizací ze strany SPOV.
ÚKOL: Vít Hrdoušek zřídí pro KS MAS Jihomoravského kraje volnou živnost.
Termín: do 9. 3. 2018. Již vyřešeno a zápis je v rejstříku (bez živnosti).
3. Hospodaření KS a výroční zpráva
P. Revenda informoval: pokladna předána Janu Prokešovi. Platit se bude víceméně jen Klimagreen.
Trvá úsporný režim jako v minulosti – všichni s touto variantou souhlasí.
P. Revenda: je třeba vytvořit směrnici na cestovní příkazy.
ÚKOL č. 1/4: Pan Prokeš vytvoří směrnici na cestovní příkazy.
P. Revenda informoval ohledně podmínek úvěru v rámci projektu Klimagreen. Jsou 2 možnosti: pevná
úroková sazba cca 3,05 % nebo pohyblivá cca 2 %. P. Revenda vzhledem k současným podmínkám
navrhuje úrokovou sazbu pohyblivou 2 %. Výbor souhlasil s touto variantou, která se bude v bance
připravovat.
Je třeba ze strany V. Hrdouška uspíšit co nejdřív podpis smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem
dotace.
4. Realizace SCLLD v území- projekty OPŽP
OPŽP: V. Hrdoušek informoval: Je třeba vyškolit MAS na OPŽP, aby byly schopny co nejrychleji žádat.
Zájemci mohou v období od 3. 4. do 31. 5. 2018 podat výše uvedenou žádost o změnu SCLLD v
programovém rámci OP ŽP, která bude spočívat v přidání nových aktivit, resp. opatření. Více
podrobností je na stránkách NS MAS. K samotnému procesu budou probíhat školení OPŽP. J.
Schneiderová poskytne základní informace v rámci seminářů Klimagreenu.
Na semináři OPŽP byla dána nabídka od OPŽP na proškolení 1 osoby v každé MAS na OPŽP, která bude
schopná ohodnotit projekty ve výběrové komisi. KS MAS JMK může svolat takovýto seminář.
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5. Projekt Klimagreen
Školení v rámci Klimagreenu – pozvánky posílány pozdě, není velký zájem v území, slabá koordinace ze
strany kraje, takové jsou ohlasy z připravovaných prvních seminářů.
Host Jitka Schneiderová doplnila, jak bude vypadat školení z její strany. Málo času na všechny důležité
informace. Důležitý je v tomto směru zásobník. V. Hrdoušek zdůrazňoval pochopení a jednoduchost –
najít možnosti území s průnikem co nabízí programy OPŽP.
Pasporty: J. Schneiderová byla vybrána v rámci průzkumu trhu jako zpracovatel pasportů výsadeb,
má vytvořen tým, který bude pasporty pomáhat připravovat. Vhodné je v každém území co nejdříve
aktualizovat zásobník výsadbových projektů ze strany MAS a nabídnout MAS, že mohou zajistit
komunitní projednání za účasti zpracovatele.
ÚKOL č. 2/4: Návrh smlouvy na údržbu a sledování výsadeb s konečným uživatelem – připraví J.
Schneiderová ve spolupráci s V. Hrdouškem.
Proběhne první vlna seminářů, pak výběr a vytvoření pasportů výsadeb, poté proběhne výběr firmy,
která bude provádět výsadby.
6. Spolupráce s JmK
Návrhy od D. Danielové, J. Hrubého a L. Beranové – Malý leader poslány základní informace předem. P.
Revenda připomínkoval, že (malý)Leader vyžaduje čas. Aby se jednalo o opravdový LEADER, nelze věci
uspěchat, to pak není o leaderu. Prosazoval 7 znaků Leaderu + otevřenost, férovost a transparentnost.
Po společné diskuzi jsme došli ke konsenzu „Malý leader“ ano, ale s časovým horizontem realizace do
30. 10. 2019.
ÚKOL č. 3/4: D. Danielová společně s J. Hrubým zajistí rozpracování této verze, projednání a podání
individuální žádosti na JMK.
Termín: 30. 4. 2018
7. Konference venkov
Řešeno v rámci úkolů výše.
8. Různé
Následovalo jednání s R. Pavlíčkem ohledně jeho záměru výsadeb v obcích JMK: V. Hrdoušek, P.
Revenda a J. Schneiderová.

Vít Hrdoušek jednání cca ve 11:50 ukončil.
V Boskovicích dne 5. 4. 2018
zapsala: Barbora Palánová
ověřil: Vít Hrdoušek

