
 

 

Zápis ze schůzky rozvojového partnerství ze dne 27. září 2005 
 
 
Zúčastnění: 

Michala Bláhová /místostarostka obce Horní Těšice/ 

Ing. Pavel Remeň /ředitel ÚP Hranice/ 

Miluše Stržínková /starostka obce Rouské/ 

Libor Vykopal /starosta obce Ústí/ 

Lumír Kuchařík /sub-projektant, Ekocentrum RS ČSOP N.J./ 

Bc. Jaroslav Petrák /marketingový manažer,Lázně Teplice n. B./ 

Ing. Irena Gladišová /výkonná ředitelka, Lázně Teplice n. B./ 

Jiří Leisser /Lázně Teplice n. B./ 

Zdeněk Štekl /sub-projektant, REC V.M./ 

Miroslav Baručák /sub-projektant, REC V.M./ 

Helena Kilianova /sub-projektantka, UP-KGI Olomouc/ 

Roman Haken /CpKP střední Morava/ 

Tomáš Šulák /CpKP střední Morava/ 

Jan Balek /MR Hranicko/ 

Miloslava Caletková /MR Hranicko/ 

Žaneta Valová /MR Hranicko/ 

 

Omluveni: 

Antonín Němec /ředitel ÚSP Skalička/ 

Antonín Horník /starosta obce Hustopeče n/B./ 

Petr Flajšar /ředitel SSOŠ Hranice/ 

Polusová Veronika /ředitelka Charity Hranice/ 

Maršálek František  / zástupce zemědělců  ZD Partutovice/ 

Kolaříková Marie /senioři Všechovice / 

 

 

 

 

 



 

 

 

Program: 

1) Přivítání v lázních Teplice nad Bečvou 
2) Informace o schválených sub-projektech 
3) Schválení garanta ke každému sub-projektu 

4) Aktualizace strategie rozvoje mikroregionu 

5) Různé 
 

 

1)Přivítání v lázních Teplice nad Bečvou 
Pan Leisser uvítal všechny na schůzce rozvojového partnerství (RP), která se konala v Lázních Teplice 

nad Bečvou. Poté předal slovo ředitelce lázní Teplice n. B. paní Ireně Gladišové. Ta všem  stručně 

sdělila na léčbu jakých onemocnění jsou lázně zaměřeny, informovala nás o Dni srdce, který nedávno 

v lázních proběhl. Všichni jsem obdrželi propagační letáčky a nabídku, že po skončení programu 

mohou všichni zúčastnění využít nabídky lázní a vyzkoušet si CO2 koupel + zábal. 

Dále pan Haken prošel seznam členů rozvojového partnerství a všem sdělil, kdo se ze schůzky omluvil 

a kdo již není členem rozvojového partnerství. 

Pan Haken také stručně shrnul program schůzky a uvedl, že na schůzku byli přizváni  

projektoví manažeři schválených sub-projektů. 

 

2)Informace o schválených sub-projektech 

Ing. Balek se ujal úvodního slova o sub-projektech a stručně představil sub-projekty, jejichž 

koordinátoři na schůzce nebyli přítomni: Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu, 

Certifikace typických regionálních produktů, Certifikace sektoru životního prostředí, 

Efektivní využívání vodních zdrojů a  Zefektivnění zdravotnického informačního systému. 

Pan Haken měl připomínku k projektu Efektivní využívání vodních zdrojů - uvedl, že do 

budoucna by se mělo řešit, zda obce, které nejsou členskými obcemi MR Hranicko viz. 

Olšovec, mohou (a za jakých podmínek) využívat výstupů projektu INNOREF – či zda se 

mohou ještě zapojit do realizace projektu. 

Ing. Štekl (REC Valašské Meziříčí) představil  projekt - Regionální trh s biomasou.  

P. Kuchařík představil projekt Revitalizace historických center obcí. Ing. Balek uvedl, že ke 

všem projektům proběhnou schůzky pracovních skupin, kterých se členové rozvojového 

partnerství mohou účastnit.  



 

 

Ing. Kiliánová představila projekt Prostorové plánování udržitelného rozvoje. Ing. Baručák 

měl dotaz,  kdo bude správcem GISu ? Je totiž velmi důležité, aby se obce k získaným 

informacím dostaly a hlavně za přijatelnou cenu. Podle něho je velmi důležité, aby se toto 

řešilo v této fázi, aby nedošlo ke komplikacím. Pan Balek  uvedl, že věc bude řešena na 

schůzce pracovní skupiny k tomuto sub-projektu. 

 

Ing. Balek zopakoval důvod, proč členy rozvojového partnerství  informujeme o těchto 

projektech a  o jejich dopadech (viz. powerpointová prezentace: Synergie dopadů sub-

projektů). Poté vysvětlil podle schématu Návrh managementu MR Hranicko. Ing. Baručák 

doporučil, aby sekretariátu mikroregionu zpracovatelé sub-projektů dali základní údaje o 

průběhu jejich sub-projektu, aby z každé schůzky vyplynuly konkrétní fakta, aby všichni 

v pracovní skupině věděli, co přesně mají dělat. Ing.  Štekl potvrdil, že je důležité si upřesnit, 

kde získají jednotlivé sub-projekty potřebné  informace, jak a kdo je poskytne, aby nedošlo ke 

zbytečnému dublování a ke zbytečným žádostem o stejnou informaci z jiné pracovní skupiny. 

 

Pan Haken zdůraznil význam Rozvojového partnerství v projektu INNOREF, s tím, že 

vzájemné vazby mezi rozvojovým partnerstvím a ostatními účastníky projektu budou 

fungovat  i po ukončeni  projektu INNOREF – jedna z variant je využití existence RP pro 

vznik Místní akční skupiny – podmínka čerpání programu LEADER+.  

Dalším krokem v projektu je přiřazení garanta ke každému sub-projektu ze členů 

 rozvojového  partnerství, protože alespoň jeden člen rozvojového partnerství musí být 

zároveň členem pracovní skupiny. Jednání pracovních skupin musí proběhnout co nejdříve 

(nejpozději do konce října 05) a  sekretariátu budou dodány informace o členech těchto  

pracovních skupin i s jejich kontakty. Všechny informace  budou uveřejněny na webu a 

členové všech pracovních skupin obdrží pozvánku na každou schůzku rozvojového 

partnerství, pokud by se chtěli jednání zúčastnit, předem se nahlásí na sekretriát. Jednou za 

půl roku by probíhala setkání všech  členů pracovních skupina a rozvojového partnerství. 

 

 

 

 

 



 

 

Ing. Balek dále informoval členy RP jaký je stav projektů, které nebyly podpořeny 

z INNOREFu: 

- revitalizace města Hranice – byl navýšen rozpočet na revitalizaci venkovských oblastí 

(RECOVER) o 15000 euro a Hranice se připojily k tomuto projektu   

- Kultura – bylo požádáno na nadaci VIA na rozjezd komunitního nadačního fondu 

- Sociální projekt Charity – s Charitou budeme dále spolupracovat, najdeme jinou možnost 

financování, zároveň v ORP Hranice bude probíhat Komunitní plánování sociálních 

služeb, kde bude tato aktivita uvedena, 

- Škola obnovy venkova – podávala RARSM – agentura v myšlence pokračuje dál, získala 

peníze z OK z opatření 3.3, rozbíhá projekt – v Hranicích by mělo být jedno středisko, kde 

budou probíhat školící akce 

 

Znamená to, že naší snahou je, aby všechny projekty které nevyšly v INNOREFu a je o ně 

zájem, mohly pokračovat přes jiné grantové programy a možná v budoucnu určíme garanty i k 

těmto projektů. 

 

3) Schválení garanta ke každému sub-projektu 

 

Pan Haken vyzval členy RP, nechť každý sám za sebe zváží, zda chce být garantem některého 

ze sub-projektu, a také uvedl co bude mít tento garant na starosti. 

Vydefinování úlohy garanta: 

- měl by se účastnit setkání , být v kontaktu s projektovým manažerem sub-projektu, garantuje 

že projekt probíhá v pořádku, pokud je problém, informuje o tom členy rozvojového 

partnerství 

- účastní se pracovních skupin, pracovní skupiny by měly probíhat nejméně 1x za 2 měsíce 

Znamená to,že se na příštím setkání rozšíří RP o garanty projektu, projektoví manažeři 

by neměli být členy RP.  

Pan Haken se zeptal přítomných projektových manažerů, zda jim vyhovuje model, že se 

nemusí účastnit RP, a že tuto povinnost bude plnit garant projektu – člen RP a zároveň člen 

pracovní skupiny. Nebyla vznesena žádná námitka. Také p. Haken upozornil, aby se vždy 

projektoví manažeři dohodli na termínu pracovních skupin s garantem projektu, aby se 

jednání vždy mohl účastnit.  



 

 

 

 

4) Aktualizace strategie rozvoje mikroregionu 

Strategii prezentoval Mgr. Tomáš Šulák z CpKP. 

Strategie vychází z principu LEADERu,  ale jsou zde 2 hlavní důvody, proč nemůžeme teď 

do LEADERu: 

- hustota MR Hranicko je 121 obyvatel/km2, do Leadru můžou jenom regiony, které mají 

max. 120 ob/km2 

-území není kompaktní, musely by přistoupit 3 obce, které jsou v regionu, ale nejsou členy 

MR Hranicko 

  

Mgr. Šulák představil strukturu strategie, stručně rozebral priority a opatření strategie.  

Přednesl úkoly pro RP – členové obdrželi materiál, kde jsou uvedeny priority, 

je potřeba ověřit, zda jsou dostatečné a zda se nemá měnit pořadí priorit.  

Apeloval na členy RP, aby určili, co z navržených priorit je nejdůležitější – očíslovat 

jednotlivé priority a napsat nové náměty, p. Haken upozornil,že návrh strategie dostali 

emailem a že CpKP očekává připomínky do konce října. 

Dále p.Haken návrhl, jak zapojit pracovní skupiny  sub-projektů – projektoví manažeři předají 

členům pracovních skupin strategii k projednání, buď celou, nebo alespoň tu část, které se 

týká projekt. Pokud by byla potřeba metodika, jak strategii projednávat, tak ji CpKP zašle 

emailem zájemcům. 

 

Ing Balek měl připomínku ke strategii – když se poprvé připravovala strategie, dohodlo se RP 

na 2 tématech – cestovní ruch a energetické zdroje - a ty by tedy měly mít hlavní prioritu.  

Ing. Štekl uvedl, že oblast energetických zdrojů a úspor energii je podceněna a měla by se 

objevit ve strategii.  

 

 

4) Různé 

 

Pan Haken navrhl: 

- odsouhlasit zveřejnění kontaktů členů rozvojového partnerství (kontaktní adresa, tel., 



 

 

   e-mail,…) – nikdo neměl připomínky 

- vytvořit extra e-mailový list rozvojového  partnerství, prostřednictvím něhož  lze posílat 

informace členům rozvojového partnerství . 

Termín příštího setkání –  

Ing. Balek informoval, že Dr. Ruoss projevil přání setkat se se členy RP 19.10., ale je to brzo 

na pracovní setkání, proto by proběhne pouze krátké pracovní jednání a následně večeře 

s p.Ruossem ve středu 19.10. v 18:00 hod v Hranicích.    

Oficiální setkání RP proběhne ve středu 23.10. v 16.00 hod, v Ústí.  

 

Na závěr p. Balek znovu přečetl vizi mikroregionu.  

 

Prosíme o připomínky členů RP k Aktualizaci strategie rozvoje mikroregionu Hranicko, 

a to formou písemnou do konce října, podkladové materiály jsou v příloze. Děkujeme ! 

 
 
Zapsala: 

Žaneta Valová ,  sekretariát MR Hranicko 

Miloslava Caletková,  sekretariát MR Hranicko 

 

Ověřil:  

Roman Haken , CpKP střední Morava 


