Nádražní 389
793 26 Vrbno pod Pradědem

Zápis z jednání zástupců Sdružení obcí Vrbenska č. 1/2019
konaného dne 1.3.2019 ve Vrbně pod Pradědem
Přítomni: R. Chudová, A. Mátéová, D. Selingerová, I. Pešatová
Omluven : K. Batík
Hosté : P. Müllerová, P. Kopínec
Program:
1. Administrativní záležitosti
2. Volba člena revizní komise
3. Informace o MAS HJ
4. Různé
1. Administrativní záležitosti
Členská schůze
1/1/2019
Schválila :
program jednání
Hlasování: 4 – 0 – 0
2. Volba člena revizní komise
Členská schůze
2/1/2019
Zvolila:
člena revizní komise Radku Chudovou
Hlasování: 4 – 0 – 0
3. Informace o MAS HJ
P. Müllerová informovala, že byl členům rozeslán MASkáček – občasník MAS HJ, ve kterém
mimo jiné byly uveřejněny výzvy, které budou nebo byly vyhlášeny. Jedná se o OPZ na
příměstské tábory, od 1.3. výzva PRV, kdy 15.3. by měl v sídle MAS proběhnout k tomuto
programu seminář. Od 15.3. by měly být vyhlášeny výzvy OPŽP (sídelní zeleň).
Připravuje se grantová směrnice s alokací cca 25 000,-, na podzim předpokládáme ještě
jednu výzvu se stejnou alokací. Pro řemeslníky (spolky, podnikatelé) by měla být také
vyhlášena výzva s alokací 25 -30 000,- Kč. Tato výzva bude poprvé, uvidí se, jaký bude
zájem. Max. dotace na jednoho žadatele bude pravděpodobně 3000,- Kč.
Bylo ukončeno předkládání žádostí na sociální služby, předloženo bylo 5 projektů, všechny
byly kráceny. 3 byly vybrány k financování a nyní jsou odeslány ke kontrole na ministerstvo.
MAS HJ se bude prezentovat na vrbenské akci Vrbno se baví v sobotu dne 8.6. Ing.
Chudová navrhuje, že se mohou prezentovat i na Gastrofestivalu v KS.
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MAS by ráda uspořádala 2 denní akci a ukázala členům příklady dobré praxe. Zde je možná
spolupráce např. s MAS Krnovsko nebo Rýmařovsko.
Členská schůze
3/1/2019
Vzala na vědomí :
Informace z MAS Hrubý Jeseník
3. Různé
- další schůzka DSO by se měla konat v květnu
- starostky souhlasily s uveřejňováním informací o narození a úmrtí občanů ve Zpravodaji
Vrbenska

Zapsala: I. Pešatová

