Zastupitelstvo města Břeclavi
3. schůze konaná dne 9. 02. 2015
Materiál k bodu č. 6.21 programu:

Vstup města Břeclavi do Místní akční skupiny
Vinařská
(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Projednáno:
Rada města Břeclavi projednala materiál na své 5. schůzi dne 28. 1. 2015 a usnesením č.
R/5/15/48 doporučila Zastupitelstvu města Břeclavi přijmout následující usnesení:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a) s c h v a l u j e zařazení města Břeclavi v období 2014 - 2020 do územní působnosti
Místní akční skupiny Vinařská, se sídlem Náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice,
b) s c h v a l u j e vstup města Břeclavi jako řádného člena do Místní akční skupiny
Vinařská, se sídlem Náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice a souhlasí se stanovami a cíli
Místní akční skupiny Vinařská, které jsou uvedeny v příloze č. 21 zápisu (příloha č. 1
tohoto materiálu).
Zpracoval:

Právní garance:

Ing. Jana Šupová
vedoucí odboru rozvoje a
správy

JUDr. Roland Vlašic
odbor kanceláře tajemníka

Dotčené odbory:

Další dotčené odbory:

Předkládá:

Rada města Břeclavi
Milan Vojta, M.A.
místostarosta města

Osoba odpovědná za zpracovaný
materiál:

Ing. Ladislav Vašíček
vedoucí ekonomického odboru

Stanovisko zastupitelstva města k návrhu usnesení:
schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo
razítko a podpis tajemníka MěÚ

Důvodová zpráva
Místní akční skupiny (dále jen MAS) jsou společenstvím občanů, neziskových organizací,
podnikatelů a veřejné správy - obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci, které spolupracují
na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a
z národních programů pro svůj region.
Posláním MAS Vinařská je podpora trvalého rozvoje území Dobrovolného svazku obcí
Lednicko – valtického areálu, a to zejména prostřednictvím podpory projektů regionálního
významu.
MAS Vinařská vznikla dne 28. 8. 2012 a od 3. 10. 2012 má potvrzenou registraci od MV ČR.
Místní akční skupina je občanské sdružení, nebo veřejně prospěšná společnost, které je po
splnění řady povinností a úkonů přidělen tzv. status MAS. Ten ho opravňuje mimo jiné
k vyhlašování výzev a přidělování grantových financí např. i z evropských zdrojů. Základem
je působnost na celeném území o min. počtu obyvatel (10 tis.). Obce a města, na jejichž území
vykonává MAS činnost, musí být v občanském sdružení zastoupené, ale nesmí mít větší, jak
50% podíl na řízení sdružení, dále tam musí být zastoupeni podnikatelé, zájmové spolky a
fyzické osoby, tito všichni musí mít podíl na rozhodování MAS větší než 50 %.
Členy MAS Vinařská jsou Lednice, Valtice, Hlohovec, V. Bílovice, Bulhary, Rakvice,
Přítluky, Podivín a Dobrovolný svazek obcí Lednicko – valtický areál. Členy jsou dále
některé neziskové organizace, firmy, podnikatelé a fyzické osoby.
V rozpočtovém období EU 2007 – 2013 nemohlo být město Břeclav zařazené do územní
působnosti MAS území obcí a měst, jelikož mělo více jak 25 tis. obyvatel (dle metodiky MV
ČR). Od roku 2014 se počet obyvatel v Břeclavi pohybuje kolem 24.900 čímž je splněna
podmínka pro územní působnost MAS.
Výhodami začlenění území je větší alokace finančních prostředků do území MAS. Vzniknou
větší finanční možnosti pro zajištění činnosti kanceláře MAS (tím více poradců a pracovníků,
tím větší a odborný servis členům MAS a zájemcům o grantové prostředky). Zařazením
území města Břeclavi mohou subjekty z území (podnikatelé, živnostníci, obce, příspěvkové
organizace, atd.) čerpat prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu určené
pro čerpání prostřednictvím MAS, stejně tak z dalších Operačních programů EU alokovaných
přes MAS.
Management MAS Vinařská je připraven dokončit práce na úpravě Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Vinařská na období 2014-2020.
Území Břeclavi tak bude včleněno se svými potřebami a možnostmi do nové strategie.

V opačném případě nebude nadále umožněno místním subjektům čerpat dotační prostředky
určené pro čerpání prostřednictvím MAS. V tomto rozpočtovém období půjde o značné
finanční prostředky.
V roce 2014 činil roční členský poplatek částku 5.000 Kč.

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru
1. Předpokládaná výše závazku: rok 2014:

5.000 Kč

2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE
Bude řešeno rozpočtovou změnou v rámci ORJ 20.
3. Předpokládaná výše závazku v dalších letech:
Bude zahrnuto v návrhu rozpočtu pro další roky.

Stanovisko odboru rozvoje
Odbor rozvoje a správy doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu je přiloženo:
Příloha č. 1:

Stanovy MAS Vinařská

5.000 Kč

