
ZAPIS A USNESENI

Z 12. sCHŮzľ ľnoGRAMoVÉHo vÝľonu
zĺlvlovnHo sunuŽnľÍ ľnÁvmcrÝcrr oSoB,,MAS ľoHuľĺÍNSKo,,

v útery 23.9.2014 od 13'00 hod.
v kanceláři A236 v 1. patře Městského úřadu v Bohumíně

Pozváni členové PV a kontrolní komise.

Program

1' Schválení pľogľamu schůze

2. Ukončení a vyúčtování pľojektu PodporavznLku SCLLD z oPTP

3. ZveÍejnění SCLLD Bohumínska pro období 2014-2020

4. Cash-flow do konce roku20l4

5. Příprava' termín a místo VH, změna stanov aprávní formy MAS od 1.1.

2015 ze z.s.p.o. na spolek

6. Informace o projektu spolupráce pľo období od 1.9. 2014 do 30.6. 2015

7. Různé:

- informace o stavu úhĺad členských příspěvků na ľok 2014,

- zákonné pojištění zaměstnanců u Kooperativy,

- prezentace MAS na výstavé Země živitelka,

- informace pro kontľolní komisi,
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Záznam a usnesení z jednání 12. schůze PV

ad 1) PV pľojednal návľh programu 12. schůze a schválil jej.

Současně provedena kontrola usnášeníschopnosti PV.

Zvoleni ověřovatelé zápisu: A. Folterov á, Y . Y zatková.

ad 2) Projekt Podpoľa vzniku SCLLD z oPTP byl ukončen k 31 .8. 2014 včetně zveřejnění

pracovní veÍze SCLLD Bohumínska na stľánkách MAS a pracovní skupiny při MMR.
Závěreěná monitorova cí zprźna a závěrečĺá žádost o platbu j e podána v termínu do 20 '9 .

2014. Celkové náklady projektu byly niŽší o 17700 Kč (nebylo čerpána DPP ęxtemího

konzultanta) a činily 2745O (služby: studie EKo-KoM, aat ČsÚ; ł mzdy včetně pojištění

214570,- Kč, tj. celkem 242020,,- Kč. Projekt trval od 1.3' do 3I.8.2014.

Usnesení:

12.lPv bere na vědomí

informaci u ukončení projektu s dotací z oP TP včetně závěrečného vyúčtování

ad 3) Připomínky k pľacovníverzi SCLLD je možno podávat oficiálně do 30.9. 2014, ale

budou akceptovány i připomínky po tęrmínu.

Usnesení:

12.2PY beľe na vědomí

infoľmaci o zveřejnění pracovníverze SCLLD Bohumínska na období 2014-2020 a

pověřuje management MAS k zapľacování připomínek

ad 4) Pokud proběhne ĺyúčtování dotace z OPTP podle předpokladu' nebude nutno čerpat

překlenovací půjčku a v řádném termínu do konce ľoku 2014 bude vľácenábezuročná půjčka

městu Bohumínu ve výši 500 tis. Kč (viz příloha o vyvoji cash-flow).

Usnesení PV:

l2.3Pv beľe na vědomí

infoľmaci o vývoji cash_flow do konce ľoku 2014 a výhled na ľok 2015

ad 5)

Předseda PV informoval o hlavních důvodech pro změnuprávní foľmy MAS ze zájmového

sdruŽení právnických osob na spolek:

otevŤenost pro moŽnost přijetí fyzických osob za členy (par"tneľy),

V Z.S.p.o. by musela bý pro ľĺ4.AS zŤízeĺa organizační jednotka,



s ohledem na roční účetní období doporučujeme transformaci schválit s účinností od

1.1.2015

V diskusi projednány teľmíny VH v alteľnativách:

ještě před komunálními volbami, např. ve čtvľtek 9.10'2014 od 15'30 hodin,

nebo až po komunálních volbách v termínu od poloviny listopadu do poloviny

pľosince (ýhodou je více času na přípľavu stanov a možnost převolení zástupců obcí

v oĺgánech MAS)

Usnesení PV:

12.4Pv pověřuje management MAS

dopracovat návľh stanov spolku s účinností od 1.1. 2015

12.5 Pv ukládá

předsedovi PV svolat vH MAS do Bohumína v teľmínu od poloviny listopadu do

poloviny pľosince 2014 (v předstihu svolat progľamový vybor).

ad 6)

Informace o možnosti zapojit se projektu spolupráce od 1.9' 2014 do 30.6.2015

Učelęm projektu je posílit spolupľáci MAS mezi sebou apŤeďávání správné pľaxe a postupů'
S vyuŽitím zkušeností z období 2007 - 2013 MAS v rámci projektu společně zpracují
doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspiľativních řešení a doporučení,
včetně případových studií) týkající se jednoho z následujících témat:
- přidaná hodnota pľojektů spolupráce
- evaluace a monitoring strategie MAS
- uplatňování principu LEADER (zejménapřístup zdola-nahoru), organizační struktuľa MAS
a proces výběľu pľojektů (ľovný přístup, transpaľentnost a etický kodex MAS apod .), využiti
MAS jako platformy pľo ruzné aktivity v oblasti ľegionálního rozvoje apod.
Předpokládá se partneľské zapojení všech dosud podpořených MAS z Moravskoslezského
kĺaje. Vlastní příjem Żádosti o dotaci je naplánovánnaleden 2015 - konkĺétní termín bude
ještě upřesněn' Dotacę až 500 tis. Kč, 80% musí tvořit mzdové náklady' Předpokládáme
vyuźít v ľozsahu do 200 tis. Kč.

Návrh usnesení P\.
12.6PV schvaluje

zapojení MAS Bohumínsko do pľojektu spolupľáce dle předloźeného návľhu

ad 7) Různé:

podána informace o stavu ýběľu členských příspěvků na rok 2014 (viz příloha) s tím,

Že dlužnici budou vyzvání k úhľadě,



Zapsa|: Lumír Macura

ověřovatel é zélpisl Y zatkov á v.r.

Folteľová v.ľ.



PREZENčľÍ rrsľrľł
ĺz. scllilzn PRocRÁľrovÉno v'ŕľonu, zlluovÉrĺo sonuŽpľÍ

pnÁvľrcrÝcn oSoB,,MAS ľorĺuvĺÍNsKo"

23. zźlŤí 2014 od 13,00 hod.
v kanceláři A236 v 1. patře Městského úřadu v Bohumíně

Programový výbor:

Ing. Lumíľ Macuľa

Mgr. Pavel Buzek

Ing. Ladislav Sitko

Andrea Folterová

Ing. Pavel Lukaštík

Ing. Věľa Yzatkovél

PavelSlávik

Kontrolní komise:

Mgr. Libor Staňa

Ing. KazimírFaja

Pavel Gorovič

Host:

RNDr' Česlav Valošęk
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