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:

2. 7. 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. Projekt Klimagreen
4. Situace v NS MAS ČR
5. Spolupráce s JMK – dotační titul pro KS MAS
6. 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 splněn.
Klimagreen: ÚKOL č. 2/4: Návrh smlouvy na údržbu a sledování výsadeb s konečným uživatelem –
připraví J. Schneiderová ve spolupráci s V. Hrdouškem.
Úkol splněn – návrh zaslán emailem 22. 6.
ÚKOL: 1/5: Rozpracování draftu žádosti o podporu malého Leaderu z JMK a zapracování připomínek
MAS JMK a výboru.
Termín: 30. 5. 2018, zodpovědnost: D. Danielová a J. Hrubý
Úkol splněn – návrh byl zaslán emailem.
ÚKOL: 1/6 Klimagreen: Výběrové řízení – návrh smlouvy na administraci výběrového řízení
k odsouhlasení pošle V. Hrdoušek.
Úkol splněn – návrh zaslán emailem 28. 6.
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.
Úkol trvá – zaslána pouze část technické specifikace jako součást příkazní smlouvy na administraci
zadávacího řízení emailem 28. 6.
3. Projekt Klimagreen
Za účasti zástupců JMK (Fišer, Jirků) byly diskutovány termíny podzimních seminářů v území všech
MAS. Dohodnuty byly termíny po komunálních volbách. JMK opět provede průzkum trhu na zajištění
prostor a občerstvení pro realizaci těchto seminářů. Pozvánka od JMK bude odeslána emailem
představitelům obcí a příslušné MAS v kopii.
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ÚKOL: 1/7: Zaslat aktualizovaný seznam kontaktů na představitele obcí pro oslovení k účasti na
podzimním semináři
Termín: 11. 10. 2018, zodpovědnost: V. Hrdoušek ve spolupráci s jednotlivými MAS
Nad rámec těchto seminářů bude naplánováno setkání na 11. 9. od 9:30 na půdě krajského úřadu.
Účastníky budou zástupci JMK, místních akčních skupin a realizátorů jednotlivých výsadeb v rámci
projektu Klimagreen.
ÚKOL: 2/7: Příprava akce 11. 9. – příprava bodů programu akce a seznamu kontaktních osob pro
jednotlivé výsadby/pasporty
Termín: 30. 7. 2018, zodpovědnost: V. Hrdoušek
Dále zástupci JMK informovali, že se připravuje dotační titul na r. 2019, který se bude zaměřovat na
údržbu zeleně.
Po odchodu zástupců JMK řešeny další otázky realizace projektu. Návrh smlouvy na administraci
zadávacího řízení byl zaslán Mgr. Hozíkové, která ale nesouhlasí s přílohou č. 1 (Rozsahu prací dle čl.1
Předmět smlouvy). Výbor trvá na zařazení předmětné přílohy v nezměněném formátu
ÚKOL: 3/7: Dojednání podpisu příkazní smlouvy s Mgr. Hozíkovou na administraci zadávacího řízení
v nezměněné podobě.
Termín: 7. 7. 2018, zodpovědnost: V. Hrdoušek
Proběhla taktéž diskuze nad plněním úkolu 2/6. Výbor konstatuje nedostatečnou rozpracovanost
technické specifikace, zcela chybí specifikace dílčích plnění včetně platebních podmínek. Úkol trvá,
nový termín: 7.7.
4. Situace v NS MAS ČR
D. Danielová prezentovala informace o dění a závěrech z posledního Výboru NS MAS ČR. Hlavním
tématem byl systém komunikace , vyjednávání dalšího období, prezentace NS MAS navenek. Proběhla
diskuze nad jednotlivými tématy.
Stanovisko KS MAS: Výbor NS MAS by se dále měl zabývat těmito tématy a dále pracovat na jejich
řešení.
5. Spolupráce s JmK
Zaslán draft žádosti o podporu malého Leaderu z JMK, připomínkován, upřesněn formát žádosti
(žádost o individuální dotaci).
ÚKOL: 4/7: Zpracování žádosti o individuální dotaci JMK dle návrhového materiálu.
Termín: 7. 7. 2018, zodpovědnost: J. Hrubý
6. Různé
P. Revenda informoval o aktuálním stavu přístupů na účet KS MAS, navrhuje revizi.
Výbor schvaluje, že J. Hrubému bude zřízen přístup na účet v internetovém bankovnictví. P. Revenda
bude mít nadále přístup k výběru hotovosti na pobočce a přístup k účtu prostřednictvím internetového
bankovnictví..
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Příští výbor bude 2. 8. v 10:00. Omluven Hrubý (účast na výjezdním zasedání PS Vzdělávání NS MAS ČR)

Vít Hrdoušek jednání cca v 12:20 ukončil.
V Nebovidech dne 17. 7. 2018
zapsal: Jiří Hrubý
ověřil: Vít Hrdoušek

