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:

17. 1. 2019 od 9.00
Café Brussel 449/3, 602 00 Brno-střed
dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení, usnášeníschopnost
2. Kontrola plnění úkolů
3. Projekt Klimagreen
4. Valná hromada KS MAS
5. Návrh Zprávy o činnosti a Zprávy o hospodaření za rok 2018
6. Návrh činností a rozpočtu na rok 2019
7. Realizace CLLD
8. Různé

1. Zahájení
Jednání Výboru zahájil Vít Hrdoušek, konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
2. Kontrola plnění úkolů
ÚKOL: 2/8: Připravit návrh programu na dvoudenní setkání 15. – 16.11. a projednat se zástupci
Mendelovy univerzity (Veselý) a CSV (Adámková).
Termín: 14. 9. 2018, zodpovědnost: J. Hrubý – SPLNĚNO
ÚKOL: 3/7: Dojednání podpisu příkazní smlouvy s Mgr. Hozíkovou na administraci zadávacího řízení
v nezměněné podobě.
SPLNĚNO
3. Projekt Klimagreen
Vít Hrdoušek informoval o průběhu výsadeb, většina byla dodavatelem Okrasné výsadby do konce roku
2018 vysazena a byla zkontrolována. Na seminářích JMK byla nižší účast zástupců obcí, je potřeba včasná
informovanost. Jihomoravský kraj v odezvě na potřeby obcí ze seminářů vyhlásil dotační titul na výsadbu
a údržbu zeleně v rámci PRV JMK 2019. Na jaře 2019 proběhne II. závěrečné kolo seminářů JMK, viz email
od JMK. Hrubý upozornil na problematickou komunikaci s dodavatelem Okrasné výsadby. Rakouští
partneři nás již kontaktovali s námětem na návazný projekt.

4. Valná hromada KS MAS
Na základě dohody MAS na setkání v Lednici byl termín stanoven na 7.2. Návrh programu je následující:
1. Zahájení VH, ověření počtu členů
2. Zpráva o činnosti za rok 2018
3. Zpráva o hospodaření za rok 2018
4. Zpráva Revizorky k ročním hospodářským výsledkům
5. Návrh činností a rozpočtu na rok 2019

Strana 2/2

6. Pověření osoby pro vedení voleb do zvolení nového výboru
7. Volba členů Výboru
8. Volba revizora KS NS MAS JMK
Přestávka a občerstvení – Setkání výboru - volba předsedy a místopředsedů KS NS MAS JMK
9. Informace o volbě předsedy NS MAS a nominace na člena Kontrolní komise NS MAS ČR
10. Různé
Výbor navrhuje tajnou volbu členů Výboru. Zatím projevili předběžný zájem o kandidaturu tyto MAS:
MAS Strážnicko, MAS Moravský kras, MAS Podbrněnsko, Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Slavkovské
bojiště. Vyzýváme tímto členy o doplnění případných dalších nominací, což je možné učinit i jednání
VH. Podklady pro VH rozešle Hrdoušek.
5. Návrh Zprávy o činnosti a Zprávy o hospodaření za rok 2018
Hrdoušek zaslal podkladový materiál před jednáním, bez připomínek. Revenda Zprávu o hospodaření
dopracuje jakmile bude mít podklady od účetní.
6. Návrh činnosti a rozpočtu na r. 2019
Podklad k návrhu činnosti zaslán Hrdouškem před jednáním, bez připomínek. Návrh rozpočtu zpracuje
Revenda. Výbor navrhuje členský příspěvek na r. 2019 ve výši 5000 Kč/MAS.
7. Realizace CLLD
Diskutována problematika tzv. spících MAS, v našem kraji se jedná o MAS Mikulovsko. Dále bylo řešeno
téma čl. 20 PRV, k jehož aplikaci nejsou nové informace kromě těch od NS MAS. Hrubý upozornil na téma
ITI brněnské aglomerace a potřebě věnovat vymezení rolí integrovaných nástrojů v JMK. Hrdoušek zmínil
zkušenosti s OPŽP – již jsou vyhlašovány výzvy, vysoká administrativní zátěž, obtížná komunikace se
stavebními úřady.
8. Různé
Řešena problematika tzv. malého Leaderu v rámci PRV JMK 2019. Hrubý upozorňuje na problematiku
financování tohoto konceptu, který má původně jiné nastavení. Revenda: spolufinancování ze strany
MAS je dáno podmínkami dotace a je nezbytné, aby tyto prostředky byly ze strany MAS. MAS může tyto
prostředky získat různými způsoby – např. dary, sponzorství atp. Hrubý vznese dotazy na JMK na
způsobilost příkladových výdajů v rámci malého Leaderu.
Příští jednání je plánováno 7. 2. 2019.
Vít Hrdoušek jednání cca v 11:00 ukončil.
V Nebovidech dne 17. 1. 2018
zapsal: Jiří Hrubý
ověřil: Vít Hrdoušek

