Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje
krajekkrajeOlomouckého kraje
Termín

Čas

Místo

Program jednání

26. března 2015 čtvrtek
9:00 – 10:00 hod

MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace Ondráš, Sviadnov, ul. Ostravská č. 140, GPS
49.6908783N, 18.3254081E
Místní akční skupina Slezská Brána, Masarykova 158, Bohumín 735 81

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Zpráva předsedy KS NS MAS z Valné hromady NS MAS.
3. Projednání návrhu výše členských příspěvků a stanovení rozpočtu NS MAS na rok 2015.
4. Volba člena pracovní skupiny Stanovy.
5. Úprava stanov, jednacího a volebního řádu NS MAS.
6. Návrhy dalších aktivit NS MAS.
7. Systém řešení problematiky informování – toky směrem dolů k členské základně.
8. Řešení nerespektování požadavků členské základny.
9. Systém fungování a řízení pracovních skupin.
10. Systém zastupování v jednotlivých řídících a monitorovacích výborech.
operačních programů a dalších pracovních skupinách.
11. Informace hosta pana RNDr. Václava Holuši ze společnosti AGRO-EKO spol. s r.o.
12. Diskuze a různé

1. Úvod, přivítání - Rostislav Kožušník, Jiří Krist
Jiří Krist poděkoval členům za účast. Jednání je přítomno 10 zástupců MAS, byla splněna podmínka
usnášeníschopnosti. Rostislav Kožušník, jenž je současně starostou obce Řepiště, přivítal všechny
přítomné na půdě MAS Slezská Brána.
Předseda vyzval ke schválení navrženého programu společně s doplněním programu o bod č. 4 (volba
člena pracovní skupiny Stanovy) a bod č. 11. (informace přizvaného hosta pana Holuši z firmy AGROEKO).
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Zapisovatelem byla navržena: Hana Švarcová (MAS Opavsko z.s.)
Ověřovatelem byl navržen: Miroslav Lysek (MAS Slezská brána, z.s.)
Usnesení 1: KS MAS Moravskoslezského kraje schvaluje program jednání KS MAS MSK
Hlasování 10/0/0
Zapisovatel: Hana Švarcová (9:0:1)
Ověřovatel: Miroslav Lysek (9:0:1)

2. Zpráva předsedy KS NS MAS z Valné hromady NS MAS
Jiří Krist informoval o volbách na Valné hromadě NS MAS ČR, a to včetně problémů, které byly při ni
způsobovány ve vazbě na stávající stanovy NS MAS (viz dále bod 5).
Předsedou byl zvolen Václav Pošmurný, místopředsedy Jiří Krist a František Florian
Jiří Krist zmínil také informaci z jednání o evropských fondech. V současné době dochází k dořešování
prováděcích směrnic k operačním programům. Koordinačním orgánem operačních programů je
Národní stálá konference, jejíž schůzka proběhne 27. 3. 2015.
V rámci operačního programu Životní prostředí bylo podpořeno metodou Leader třicet místních
akčních skupin. Vybraným zástupcem Moravskoslezského kraje, který jako jediný splnil daná kritéria, se
stala MAS Regionu Poodří z. s. . Otevřela se diskuze týkající se stanovení příliš vysoké alokace pro
některé MAS, ale s nedostatečnou výší na režijní výdaje. Návrhem řešení je rozšíření témat čerpání
finančních prostředků z tohoto OP - např. o výsadbu stromů, hubení křídlatky, biokoridory i mimo
chráněná území tak, aby mohly spolupracovat i jiné MAS.
Do 14.4 2015 předložit návrhy možných témat.
Usnesení 2: KS MAS Moravskoslezského kraje bere na vědomí.
Úkol: Do 14. 4. 2015 předložit návrhy témat rozšíření na rozšíření možností čerpání prostředků z OPŽP

3. Projednání návrhu výše členských příspěvků a stanovení rozpočtu na rok 2015 za NS
MAS ČR.
Jiří Krist vznesl návrh, aby byl členský příspěvek zachován v plné výši, k návrhu se připojilo také MAS
Hlučínsko. MAS Bohumínsko a MAS Slezská Brána požadovali snížení příspěvku na 5 000,- Kč.
Diskuse: Navržení rozpočtu NS MAS v hrubých číslech bez konkrétních aktivit, Valná hromada by
projednávala rámcový rozpočet. Odpovědnost za jednotlivé položky by měli ti, kteří budou jednotlivé
položky čerpat.
4. 5. 2015 proběhne Valná hromada NSMAS, jedním z bodů jednání bude i schválení rozpočtu.
Připomenutí: Zajistit v případě nepřítomnosti statutárního zástupce zplnomocněného delegáta.
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Usnesení 3: KS MAS Moravskoslezského kraje uděluje mandát Jiřímu Kristovi k vyjednávání členských
příspěvků v pásmu 5 000Kč -10 000Kč.
Hlasování: 9:0:1
KS MAS Moravskoslezského kraje doporučuje stanovování rámcového rozpočtu NSMAS.

4. Volba člena pracovní skupiny Stanovy
Navržena MAS Slezská Brána, z.s., zastoupena Davidem Novákem
Návrh na vedoucího pracovní skupiny: František Kopecký ( MAS Hranicko)
Usnesení 4 : KS MAS Moravskoslezského kraje schvaluje volbu MAS Slezská brána, z.s. za člena pracovní
skupiny Stanovy. ( 10:0:0)
Za vedoucího pracovní skupiny navrhuje: Františka Kopeckého ( MAS Hranicko) 10:0:0

5. Úprava stanov, jednacího a volebního řádu NS MAS
Současné znění Stanov je pro volby do orgánů velice komplikované, měly by být více demokratické.
Prozatím musí být pro zvolení splněna podmínka 2/3 většiny přítomných, což volby znesnadňuje.
Navrhované řešení: vrácení kompetence volby předsedy a místopředsedů Výboru NS MAS nebo
snížit kvorum na 50 % při ponechání volby Valnou hromadou.
Usnesení 5: VH KS MAS Moravskoslezského kraje schvaluje doporučení úpravy Stanov a předání kompetence
volby předsedy a místopředsedů Výboru NSMAS, nebo snížit kvorum na 50% při ponechání volby Valnou
hromadou.
Hlasování 10/0/0

6. Návrhy dalších aktivit NS MAS
- ustanovit zástupce, který by vyjednával podmínky
- organizování společných aktivit, např.akce LeaderFest
- zastupování zájmů MAS
- dotační poradenství a informovanost o všech dotačních programech
- profesionální informační servis včetně tzv. příkladů dobré praxe
Diskuse: zda má být NSMAS v partnerství s CSV (celostátní síť pro venkov - krajský koordinátor za MSK
Ing. Helena Fajferlíková). Zajišťuje finanční podporu venkova. Pro rok 2015 stanoveno 300 000Kč. Paní
Fajferlíkové oznámit formu propagace Leaderu
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Usnesení 6:
VH KS MAS Moravskoslezského kraje schvaluje doporučené činnosti NSMAS
Úkol: do 10.4. posílat paní Fajferlíkové (Helena.Fajferlikova@szif.cz) návrhy akcí s dvěma termíny (od července
do listopadu)

7. Systém řešení problematiky informování – toky směrem dolů k členské základně.
Doposud systém informování skrze tajemnici NSMAS paní Olgu Špikovou nevykazoval žádné
nedostatky. V současné době je hledán vhodný nástupce.
V rámci bodu vystoupil Oldřich Usvald s kritickou poznámkou k postoji předsedy SPOV Eduarda Kavaly
k perspektivám dlouhodobého působení MAS.
Jiří Krist doporučil v návaznosti na tuto poznámku vest na některém z budoucích jednání KS MAS
samostatnou diskusi o rolích všech důležitých aktéru působících ve vesnickém prostředí (SMO, SMS,
SPOV atd.), a to tak, aby se jejich působení co nejvíce doplňovalo a mělo synergický efekt, nikoli aby se
překrývalo, bylo konkurenční a ve svém důsledku kontraproduktivní.
Rostislav dále Kožušník informoval o dění v Regionální stálé konferenci. Zúčastnili se zástupci obcí
nanominováni hejtmanem, byly určeny 4 pracovní skupiny.
Usnesení 7:
VH KS MAS Moravskoslezského kraje bere na vědomí.

8. Řešení nerespektování požadavků členské základny
Bod bude řešen na dalším jednání KSMAS.

Usnesení 8:
VH KS MAS Moravskoslezského kraje bere na vědomí.

9. Systém fungování a řízení Pracovních skupin
Moravskoslezský Pakt zaměstnanosti je v ČR leaderem.
Podpora podniků, sociální podnikání (OPZ, OPVI) navázat kontakt (Petr Čekaj)
David Sventek (Bee partner) 0,5 mil pro každou MAS (1/3 podpora managementu, 2/3 na expertní
posouzení svých strategií a provázání. Začaly by vznikat projekty spolupráce na úrovni kraje.
Program absorpce, jež dofinancovával PRV již nebude a je proto potřeba s tímto faktem počítat při
přípravě projektů.
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Usnesení 9:
VH KS MAS Moravskoslezského kraje bere na vědomí.

10. Systém zastupování v jednotlivých řídících a monitorovacích výborech operačních programů a
dalších pracovních skupinách
Bod bude řešen na dalším jednání KSMAS.
11. Informace hosta pana RNDr. Václava Holuši ze společnosti AGRO-EKO spol. s r.o.
Společnost AGRO-EKO se zabývá zpracováním koncepcí v oblasti životního prostředí, podporuje
informace o nejlepších dostupných technologiích, zajišťuje poradenství obcím a městům
v přípravě a tvorbě POH. Poskytuje poradenskou a investiční činnost v oblasti odpadu a
bioodpadu.
Usnesení 11:
VH KS MAS Moravskoslezského kraje bere na vědomí.

12. Diskuze a různé
Další jednání bude 30. 4. 2015 od 9 hodin na MAS Jablunkovsko, z.s. ( MAS Jablunkovsko, z.s. zajistí
pozvání náměstka Síkory)
Dne 26. 3. 2015

Zapsala:
Hana Švarcová

Ověřil:
Miroslav Lysek

