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:

21. 6. 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. Přijetí úvěru
4. Realizace SCLLD v území
5. Projekt Klimagreen
6. Spolupráce s JMK – dotační titul pro KS MAS
7. Konference VENKOV
8. Různé

1. Zahájení
Jednání Výboru zahájil Vít Hrdoušek, konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
2. Kontrola plnění úkolů
ÚKOL č. 1/4: Pan Prokeš vytvoří směrnici na cestovní příkazy.
Úkol trvá – poslat finální verzi po zapracování připomínek členům výboru. Schválení uděláme obratem
- per rollam.
Klimagreen: ÚKOL č. 2/4: Návrh smlouvy na údržbu a sledování výsadeb s konečným uživatelem –
připraví J. Schneiderová ve spolupráci s V. Hrdouškem.
Úkol trvá – J. Schneidrová pošle smlouvu. Schválení uděláme obratem - per rollam.
ÚKOL: 1/5: Rozpracování draftu spolupráce s JMK a zapracování připomínek MAS JMK a výboru.
Termín: 30. 5. 2018, zodpovědnost: D. Danielová a J. Hrubý
Hotovo – během dneška bude rozesláno e-mailem k připomínkování.
3. Přijetí úvěru
P. Revenda vysvětlil kroky vedoucí k zajištění úvěru na projekt Klimagreen. Veškeré informace posílal
průběžně a návrh smlouvy i usnesení byl zaslán předem členům výboru.
Na základě stanov, usnesení Valné hromady ze dne 13. 3. 2018 a předložených dokumentů k úvěru
statutární orgán - výbor KS NS MAS JMK schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 0317870469-LCD s
Českou spořitelnou, a.s., IČ 452 44 782 za účelem financování projektu „KLIMAGRÜN/ Klimatická
zeleň“.
Výbor schvaluje uzavření smlouvy o zastavení pohledávek č. ZÚ/0317870469/LCD s Českou
spořitelnou, a.s., IČ 452 44 782 k zajištění dle smlouvy o úvěru č. 0317870469.
Výbor schvaluje uzavření smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/0317870469/LCD s Českou
spořitelnou, a.s., IČ 452 44 782 k zajištění dle smlouvy o úvěru č. 0317870469.
Výbor pověřuje pana Ing. Petra Revendu k podpisu smlouvy o úvěru č. 0317870469-LCD, smlouvy o
zastavení pohledávek č. ZÚ/0317870469/LCD, smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č.
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4. Realizace SCLLD v území
D. Danielová informace o čerpání OPZ a IROP. Srovnání: 15,5 % IROP a 66,1 % OPZ – procento
vyhlášená alokace. Doplnila informace o plánované NSK a RSK.
Interní postupy – snaha řešit souhrnně – info od D. Danielové.
OPŽP – agentura dá info ohledně čerpání – info V. Hrdoušek.
PRV milníky – probíhají jednání, jak se budou řešit.
5. Projekt Klimagreen
Proběhl komunitní výběr míst, kde se budou sadit stromy. Je třeba vylepšit komunikaci a informovat o
tom, jak budou probíhat samotné výsadby v terénu.
ÚKOL: 1/6 Klimagreen: Výběrové řízení – návrh smlouvy na administraci výběrového řízení
k odsouhlasení pošle V. Hrdoušek.
ÚKOL: 2/6 Klimagreen: Zadávací dokumentace na výsadby, kde bude technická specifikace, plnění
včetně platebních podmínek pošle V. Hrdoušek do 30. 6. 2018 na připomínkování výboru.
6. Spolupráce s JmK
Řečeno v úkolech. Po připomínkování bude odsouhlasena finální verze a zapracována do formuláře
žádosti - schválena a podána na JMK.
7. Konference VENKOV
Konference VENKOV bude realizovat SPOV ve spolupráci Sdružení MAS pod turistickou asociací
Slovácko a MAS Strážnicko. Krajská síť JMK nebude spoluorganizátorem.
8. Různé
Darina informovala o plánované NSK a RSK a vyjednávání ohledně strategie 2021+.
Darina vyslovila zájem účastnit se výborů NS MAS. Nikdo neměl připomínek, jednala by jako
náhradnice, zůstává Vít Hrdoušek i Petr Revenda.
Výbor KS NS MAS JMK schvaluje Darinu Danielovou jako náhradnici najednání výboru NS.
Pro: všichni
J. Hrubý informoval o šablonách pro NNO – zapojení KS NS MAS jako žadatele do výzvy OP VVV pro
projekty NNO. Nyní je v jednání, kdo by byl nositelem: KS NS MAS/Česká rada dětí a mládeže.
Pravděpodobně se během léta či na podzim vyjasní, J. Hrubý jezdí na pracovní jednání a bude nás
průběžně informovat, pak bychom s konkrétnějšími informacemi oslovili všechny MAS JMK ohledně
zájmu.
Příští výbor bude 2. 7. v 10:00. Omluvena B. Palánová.
Vít Hrdoušek jednání cca v 12:20 ukončil.
V Boskovicích dne 22. 6. 2018
zapsala: Barbora Palánová
ověřil: Vít Hrdoušek

