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Zápislusnesení z jednání Rady spolku MAS Mohelnicko, z.s.

ze dne L4. října 2OL5

Jednání Rady spolku bylo přítomno 7 členů (viz zápis prezenční listiny) - Rada spolku je
usnášeníschopná. Zástupce města Mohelnice lng. Kuba se jednání nemohl zúčastnit, na
jednáního na základě plné moci zastoupila JUDr. Nedomová -tajemnice města Mohelnice.

Program:
1) Schváleníprogramu
2) lnformace k Místnímu akčnímu plánu vzdělávání
3) Aktuální situace v MAS Mohelnicko
4) Různé

Ad1)
Předseda představil zúčastněným program jednání a dal hlasovat o jeho schválení.

Usneseníč. 1: Rada spolku schvaluje předložený program zasedání Rady MAS
Mohelnicko, z.s. konané dne 74.70.2OL5. 7 PRO

Ad2)
MAS připravuje žádost o dotaci na projekt Místní akční plán vzdělávání (MAP) s termínem
podání do 24. 11. 2015. Výzvu vyhlašuje MŠMT v rámci OP WV. MAP jsou zaměřeny na

rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jejich cílem je zlepšit kvalitu
vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce
zřizovatelů, škol, institucí neformálního vzdě|ávání, rodičů a dalších aktérů ve vzdělávání. To
znamená společné informování, vzdélávání a plánování partnerských aktivit pro řešení
místně specifických problémů a potřeb. Ve vzájemné spolupráci budou definovány priority a

následně zpracován akční plán. Smyslem je nalézt tematické oblasti vzdělávání, které jsou

z hlediska území významné, přičemž je třeba dodržet povinná opatření.
MAP bude zpracován pro území ORP Mohelnice na úrovní p+eMAP, MAP, MAP+. Celkové
uznatelné náklady projektu mohou br/t v rozmezí 7 - 4 mil Kč, výše dotace je 100 o/o, délka
trváníprojektu !-2roky, způsob financování: ex-ante. Pro přípravu a realizaci projektu rada
rozhodla zaměstnat externí odborníky, kteří budou na projektu spolupracovat
s manažerkami MAS.
Jedním z hodnotících kritérií oprávněnosti žadatele je, zda roční obrat za poslední dvě
uzavřená účetní období dosahuje min. jedné poloviny částky způsobilých výdajů projektu.
Pokud chce žádat MAS o nejvyšší možnou částku 4 mil. Kč, splňuje tuto podmínku pouze za
rok 2Ot4, nikoliv za rok 2073, MAS může v rámci projektu uzavřít partnerství za účelem
dosažení cíle projektu. Prostřednictvím finančního partnera pak může relevantní část obratu
odpovídající podílu partnera na projektu prokázat jeho prostřednictvím. Jako oprávněný a

vhodný partner se jeví být město Mohelnice, dalšími možnostmije Mikroregion Mohelnicko
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a Sdružení obcí střední Moravy. Partnerský vztah by byl zaloŽen uzavřenou Smlouvou o

partnerstvÍ.

Usnesení č. 2: Rada spolku schvaluje oslovit město Mohelnici jako partnera pro realizaci

projektu Místníakční plán vzdělávání. 7 PRo

Usnesení č, 3: Rada spolku schvaluje navýšení personálních kapacit MAS Mohelnicko, z.s. za

účelem realizace projektu Místní akční plán vzdělávání. Rada spolku schvaluje realizaci

základní úrovně MAP. 6 PRO, 1 ZDRŽEL SE

Ad3)
Finančnísituace v MAS

- MAs byla vyplacena dotace z projektu Spolupráce realizovaného v lednu - Červnu

2015 v nezkrácené výši 0,5 mil Kč; na základě této skutečnosti bude splacen Úvěr ve

výši 150 tis. Kč, který byl uzavřen z důvodu předfinancování daného projektu

- MAS obdržela dotaci z POV Olomouckého kraje ve výši 109 tis. KČ, z níŽ budou

uhrazeny mzdové náklady vzniklé na základě uzavřených DPP za měsíce září a říjen,

dále bude zakoupeno potřebné vybavení kanceláře (PC, tiskárna, kancelářské židle);

částka bude navýšena o vlastní podíl MAS ve výši 111tis. Kč

- manažerka MAS Lenka Jindrová čerpající v současné době mateřskou dovolenou

nárokuje na základě své pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurČitou proplacení

dovolené za letošní rok; celková částka, kterou bude MAS muset na to vynaloŽit je

48 240 Kč
- dluh ve výši cca 360 tis. Kč městu Úsov z projektu Za poznáním a odkazem předkŮ ll.

MAS splatila v záYí 2OL5
- po splacení úvěru nebude mít již MAS žádné nesplněné finanční závazky

- očekávané platby na účet MAS: mimořádný příspěvek města Úsov 36 100 KČ; Úhrada

faktury od paní Pekařové ve výši přibližně 48 000,- Kč, která jí byla vystavena na

základě poměrového určení z úroků a penále z komerčního úvěru, který byl uzavřen

na předfinancování projektu Moravsko - polské cesty poznání

personální situace v MAs
- v MAS nyní pracují na zkrácené úvazky dvě manažerky, jejichž mzdy jsou řeŠeny

prostřed n ictvím rea lizovaných p rojektů
- MAS musí vyřešit pracovně-právní vztah s bývalou manažerkou Lenkou Jindrovou,

která má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou
- MAS bude výhledově nezbytně potřebovat posílit stálé personální sloŽení z dŮvodu

velkého objemu práce, který přinesou plánované projekty. Na doporuČení oslovila
MAS bývalou manažerku MAS Šumperský venkov Petru HorneŠovou; jedná se o
pracovníka s praktickými zkušenostmi fungování MAS a realizací programu LEADER,

byla by velkým přínosem pro manažerské zázemí MAS a je ochotná pracovat na

zkrácený úvazek i během své rodičovské dovolené.
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- na příštíjednání rady MAS připraví manažerky plán personálního obsazení ve vazbě

na realizaci plánovaných projektů, včetně finančního plánu

Usneseníč. 4: Rada spolku bere na vědomí aktuální informace o finanční a personální situaci
MAS Mohelnicko, z.s,

Ad4)
MAS v současné chvíli vyvíjíčinnost k úspěšnému získánístandardizace, pracuje na stěžejním
dokumentu Strategie rozvoje regionu Mohelnicko, připravuje podklady k žádosti o MAP.
Jedná se o několik projektů, z nichž bude moci MAS čerpat finance mimo jiné na mzdové a
administrativní náklady. Již v tuto chvíli jsou mzdové náklady uznatelné, finance lze vŠak

očekávat nejdříve v průběhu příštího roku. Za stávající situace je třeba zvážit výši příspěvku

od členských obcí na příští rok. Obcím a jejich neziskovým organizacím by mohl fungující
manažerský tým nabídnout pomoc s přípravou žádostí o dotace. Rozhodující by samozřejmě
byla obtížnost, odbornost a zaměření jednotlivých projektů.

tAS Mohelnlcko, z.s.

U Brány2
789 85 Mohelnice
lčo:226to lst
tel.: 777 1168 999

Zapsala: Lenka Vlasová

-
JiříKvíčala DiS.

předseda MAS Mohelnicko, z.s.


