Závěry z jednání MAS Libereckého kraje – 5.5.2015, od 9:30 v Liberci
PODNĚTY PRO VÝBOR NS MAS ČR (K JEDNÁNÍ VÝBORU 12.5.2015)
Přítomni:
LAG Podralsko, z.s.
MAS Podještědí, z.s.
MAS Přiďte pobejt, z.s.
MAS Frýdlantsko, z.s.
MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s.
MAS Achát, z.s.
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český sever, z.s.
MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Dagmar Strnadová, Miroslava Varádiová
Jana Švehlová, Daniel David
Věra Nosková, Petra Vanclová
Jitka Doubnerová, Iva Andrová
Josef Kucin, Tereza Šolcová
Lenka Kvintusová, Jindřich Jeníček
Luděk Láska
-- (písemný podklad od E.Hamplové k bodu 3)
-- (písemný podklad od J.Nekvasilové k bodu 3)

Příprava SCLLD a standardizace MAS
MAS Libereckého kraje žádají, aby NS MAS řešila se SZIF některé jeho připomínky vůči stanovám.
Připomínky jsou subjektivní a tam, kde je formulace standardů a metodika obecná, daleko překračují
rámec občanského zákoníku a v některých případech jsou s ním v rozporu. Jde zejména o oblast
 jiných činností MAS (výhrady vůči jiným činnostem než realizaci SCLLD)
 čekací doby při příjmu nových členů (posuzována jako diskriminační, přestože se týká všech typů
členů, tzn. nikoho nediskriminuje, je zdůvodněna schvalováním nových členů valnou hromadou)
 posuzování statutu podnikatelských a veřejnoprávních členů, jehož navrhované ošetření
nerovným hlasováním je v rozporu s principy občanského zákoníku
 velmi detailní posuzování střetu zájmů, což de facto vylučuje aktivní osobnosti z MAS a může být
v rozporu s požadavkem otevřenosti organizace (např. členství starosty v radě spolku by
znamenalo, že spolek nemůže být členem apod.). Navrhujeme, aby se střet zájmů posuzoval
standardně podle zákona 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (o obchodních
korporacích), tzn. že se jedná o účast společníka v obchodní korporaci.
Výhrady jsou také vůči neúměrně dlouhé lhůtě, v níž SZIF zaslal připomínky. Vypořádání připomínek
přitom často znamená svolání valné hromady, které se musí řídit zákonnou lhůtou.
Proces tak, jak je nastaven a jak jej CP SZIF administruje, tak představuje byrokratickou bariéru pro
přípravu SCLLD.
Tyto výhrady jsme předali 7.5. Honzovi Florianovi, zatím bez odezvy.

Ostatní podněty pro NS MAS ČR – administrativní postupy SZIF
Kontroly monitorovacích zpráv
MAS Libereckého kraje žádají, aby NS MAS požádala SZIF, aby při kontrolách Monitorovacích zpráv za
roky 2013 a 2014 (souhrnná monitorovací zprávy) kontroloval pouze opravené zprávy potvrzené
auditorem a ne první verze, zasílané se ŽOP zpravidla před provedením účetní závěrky za příslušný
rok.
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Spolupráce a partnerské organizace NS MAS

MAS Libereckého kraje žádají, aby NS MAS veřejně vyjádřila podporu Agentuře pro sociální
začleňování, která na území MAS spolupracuje v oblasti sociálně vyloučených lokalit a v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám nabízela systematickou a účinnou
spolupráci, která by zefektivnila realizaci SCLLD. Plánované rozdělení ASZ ohrozí právě tu hodnotu
práce Agentury, která umožňuje účinně navrhovat a prosazovat takové legislativní změny, které mají
pozitivní dopady v lokalitách, a zároveň umožňuje lokalitám připravovat se včas na plánované změny
např. v oblasti školství, bydlení a dalších oblastech souvisejících s připravovanými programovými
rámci MAS v oblasti lidských zdrojů.
Navrhujeme, aby NS MAS zatím nepodepisovala Memorandum s tím, že spolupráce je možná pouze
za okolností, které zaručí, že KPSVL bude realizován podle původního záměru.

Zapsala: Jitka Doubnerová, 5.5.2015
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