MAS Šumperský venkov, z.s.
Nový Malín 240, 78803 Nový Malín
IČ: 27025675

ZÁPIS
z jednání Programového výboru MAS Šumperský venkov, konaného dne
30. 5. 2016 v Loučné nad Desnou
Přítomni: Mgr. Vlasta Sršňová, Jaroslav Sembdner, Mgr. Taťána Kašparová
Zahájeno v 8:45

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Přesun kanceláře MAS
Pořízení nového majetku
Přijetí zaměstnanců VPP
Noví zaměstnanci k projektu MAP
Strategie MAS
Ples MAS Šumperský venkov
Příprava hudebního festivalu Hudba bez Hranic a 10. výročí MAS Šumperský venkov
Diskuze
Závěr

Programový výbor MAS Šumperský venkov, z. s. na svém jednání 30. 5. 2016 projednal:
2. Přesun kanceláře MAS v Novém Malíně do přízemí budovy
Díky navýšení počtu zaměstnanců MAS došlo k potřebě zvětšení kanceláří; v této době se nemění nic na
provozu, v průběhu roku 2016 MAS očekává přesun do nových prostor vybudovaných Obcí Nový Malín
– MAS zůstane v budově OU.
3. Pořízení nového majetku do 30ti tisíc Kč
Bylo pořízeno nové vybavení spojené s projektem MAP ve vzdělávání, konkrétně notebook (19 tis. Kč),
oprava kopírky (do 4,5 tis. Kč).
Očekávané nákupy: sekací technika (křovinořez, sekačka, nůžky, vybavení pro pracovníky VPP) – vše
díky přijetí nových zaměstnanců VPP skrze spolupráci s ÚP v Šumperku; důvod je stavění a převoz
stanů, veřejně prospěšné práce v regionu MAS (dodavatelsky).
Pořízení majetku nad 30 tisíc Kč – ojetý automobil (50 tisíc Kč).
4. Přijetí zaměstnanců MAS - VPP
K datu 30. 5. 2016 je přijato pět zaměstnanců. Hlavní pracovní náplň – zajištění kompletní instalace
velkokapacitních stanů a dalšího vybavení MAS v regionu i mimo něj a dodavatelské služby údržby,
zahradnické práce v regionu MAS na základě poptávky v obcích MAS. Pracovní poměr zaměstnanců je
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na dobu určitou, do konce dubna 2017; v průběhu roku bude MAS hledat možnosti dotačních titulů pro
tento pracovní záměr i do budoucna.
5. Noví zaměstnanci k projektu MAP
MAS k 1. 4. 2016 přijala dva nové zaměstnance: Mgr. Martin Kuchtík, Mgr. Ivana Hanáková, a to v rámci
projektu MAP ve vzdělávání ORP Šumperk. Jedná se o projekt na strategii regionálního vzdělávání.
Aktuálně MAS stále čeká na schválení finanční alokace, ale řídící orgán tlačí na realizaci projektu ještě
před jeho finálním schválením. V současné době MAS prošla formálním i věcným hodnocením ze strany
řídícího orgánu.
6. Strategie MAS
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS podala 7. března 2016, 20. června přišly
požadavky na její úpravu. Ty budou nejpozději 2. 6. 2016 zapracovány. První výzvy se vzhledem
k průtahům kontrolního procesu očekávají nejdříve na podzim.
7. Ples MAS Šumperský venkov
Shrnutí propagační akce, ples MAS Šumperský venkov letos proběhl ve spolupráci s obcí Dolní
Studénky.
8. Příprava hudebního festivalu Hudba bez hranic a 10. výročí MAS Šumperský venkov
Aktuálně se pracuje na přípravách Mezinárodního hudebního festivalu Hudba bez hranic, který se
uskuteční poslední víkend v červnu (24. – 26. 6. 2016). Příprava probíhá mj. také jako oslava 10. výročí
MAS Šumperský venkov, kam budou všichni členové srdečně zváni.

Jednání programového výboru bylo ukončeno v 9:15.
Zapsala: Ing. Petra Kucinová

…………………………………………………….

Schválila:

……………………………………………………………………………………….
předsedkyně Programového výboru, Mgr. Vlasta Sršňová
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