Zápis z ustavující schůze občanského sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Hranice, 9.února 2006
Přítomni členové občanského sdružení:
Černá Jana, TJ Střítež nad Ludinou
Šampalík Josef, SD-ČR Hranice
Hons Bohuslav, soukromý zemědělec Bělotín
Jiříček Jaroslav, Golfový klub Radíkov
Konečný Filip, TJ Sigma Hranice
Vývoda Pavel, Sekopt v.o.s.
Čoček Jiří, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Trna Jiří, soukromý zemědělec Slavíč
Tvrdoň Stanislav, SK petanque
Hradil Arnošt, FO Provodovice
Šnajdárek Oldřich, soukromý zemědělec Klokočí
Juráňová Ludmila, JUKO Rouské
Škoda Dalibor, Nový dvůr s.r.o.Hustopeče
Horník Antonín, starosta obce Hustopeče nad Bečvou
Kavala Eduard, starosta obce Bělotín
Maršálek František, předseda ZD Partutovice
Wildner Miroslav, FO Hranice
Dostalík Jiří, FO Bělotín
Šenk Jiří, MS Opatovice-Rakov
Omluveni členové občanského sdružení:
Vykopal Libor, Sehnálek Libor, Býškovice, Ing. Pavel Černý, Střítež
Další přítomní: :
Yotmanová Iveta, HOFI Ložiska s.r.o.
Strnad Jaroslav, SSOŠ Hranice
Bláhová Michaela, Obec Horní Těšice
Krbálková Pavla, MR Záhoran
Krejčiřík Petr, Aeroklub Hranice
Sehnálková Libuše, Býškovice
Dočkálková Lenka, MIC Hranice
Škrabal Ivo, CpKP střední Morava
Caletková Miroslava, MR Hranicko
Balek Jan, MR Hranicko
Program:
1.část – za účasti veřejnosti:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Průběh fungování Rozvojového partnerství doposud
Představení programu LEADER ČR
Stanovy občanského sdružení
2.část – pro členy občanského sdružení:
Volba výboru partnerství
Členské příspěvky
Volba Kontrolní komise
Přistoupení ke stanovám
Zaměření programu LEADER
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6.

Různé
1.část – za účasti veřejnosti:
První část jednání probíhala za účasti veřejnosti, kde se přítomní mohli rozhodnout, zda do
občanského sdružení vstoupí či nikoliv. Další část jednání byla určena přihlášeným členům.
1. Úvod
Moderátor jednání p. Škrabal přivítal všechny přítomné a omluvil p. Hakena, který se jednání nemohl
zúčastnit. P. Wildner, místostarosta města Hranice popřál za město Hranice příjemné jednání.
Všichni přítomní se vzájemně představili a uvedli, co očekávají od dnešního jednání a od fungování
občanského sdružení.
2. Průběh fungování Rozvojového partnerství doposud
P. Černá shrnula, jak probíhala setkání členů rozvojového partnerství doposud. Rozvojové partnerství
vzniklo na začátku roku 2005 jako poradí skupina v rámci projektu INNOREF, jehož nositelem je
Mikroregion Hranicko. Tato poradní a koordinační skupina pro rozvoj mikroregionu se schází
zpravidla 1x měsíčně a v současné době má 15 členů. V minulé roce pracovala zejména na
připomínkování Strategie rozvoje MR Hranicko. V letošním roce chceme využít možnosti, které
nabízí program LEADER ČR a vzhledem k tomu, že o finanční příspěvek si může zažádat pouze
organizace s právní subjektivitou, zakládáme občanské sdružení. Na konci loňského roku se sešli
přípravný výbor Rozvojového partnerství (p. Maršálek, p. Černá a p.Stržínková) , kteří vytvořili
přípravný výbor občanského sdružení a připravili stanovy občanského sdružení k registraci.
Pan Balek doplnil, že bude v budoucnu snaha o sjednocení původního Rozvojového partnerství a
občanského sdružení.
3. Představení programu LEADER ČR
Pan Balek ve své prezentaci popsal fungování programu LEADER a uvedl příklady již realizovaných
projektů. Program je určen na spolupráci mezi obcemi, podnikateli, spolky a zemědělci ve
venkovských regionech, kdy si Rozvojová partnerství samy rozhodují o projektech, které mají být
v regionech realizovány. Vyhlášení programu LEADER je plánováno na únor 2006, následně bude
běžet zhruba měsíc pro připravení a podání žádosti, součásti které musí být připravený záměr, který
stanoví kam chce Rozvojové partnerství investovat v regionu. Záměr musí být inovativní a založený
na partnerství.
Ministerstvo zemědělství, které má program v gesci, záměr vyhodnotí a v případě přiznání dotace (cca
3 – 5 mil. Kč) Rozvojové partnerství, po veřejné výzvě, sbírá a přiděluje dotace na projekty, které
splňují kritéria schváleného záměru. V rámci jedné výzvy může být podpořeno až 7 projektů.
Subjekty, které se pak mohou ucházet o dotaci mohou být: obce, spolky a zájmové organizace,
podnikatelé, zemědělci.
Po power-pointové prezentaci následovala krátká diskuze. Jedním z dotazů bylo, zda bude občanské
sdružení založeno jenom pro LEADER.
P.Balek odpověděl, že bude záležet na členech, jestli budou chtít realizovat i jiné aktivity než
LEADER a získávat pro region i jiné zdroje. Administrativu by měl občanskému sdružení zajišťovat
Sekretariát Mikroregionu Hranicko. Další informace o programu LEADER budou k dispozici na
internetové stránce www.mikroregion-hranicko.cz nebo u pracovníku Sekretariátu MR Hranicko, tel:
581 626 202.
Pro úspěšné podání žádosti na Mze je třeba:
- Ustavit občanské sdružení (Rozvojové partnerství) včetně jeho orgánů, které vstoupí do
programu LEADER
- Zvolit si orgány nezbytné k podání žádosti do programu LEADER ČR - Programový výbor,
Výběrovou komisi, manažera partnerství, moderátora.
- Rozhodnout a připravit záměr Rozvojového partnerství včetně žádosti na Mze.
- Podat žádost včas
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Je třeba zdůraznit, že členové občanského sdružení vstupem nemají automaticky nárok na dotace.
Diskuse o rozdělování finančních prostředků musí být transparentní a otevřená.
4. Stanovy občanského sdružení
P.Balek přečetl hlavní i dílčí cíle sdružení, které spadají do oblasti podpory rozvoje Hranicka, práva a
povinnosti členů a úlohu jednotlivých orgánů sdružení. Stanovy jsou k dispozici na www.mikroregionhranicko nebo na Sekretariátu MR Hranicko. P. Kavala uvedl, že v cíli sdružení chybí podpora
zemědělců. Není to zásadní chyba, zemědělci jsou uvedeni pod podporou malého a středního
podnikání, Z formálního hlediska to nevadí.
P.Balek připomenul, že pokud bude někdo vystupovat za právnickou osobu, musí dodat potvrzení o
zastupování této PO.
Od řadových členů sdružení se očekává, že se budou aktivně účastnit valných hromad – min. 1x ročně,
ale mohou se zúčastnit i výboru partnerství, pokud budou mít zájem. Jednání budou otevřená.
P.Kavala uvedl, že máme šanci žádat o peníze, ale musíme jednat rychle, abychom mohli začít co
nejdříve naplno pracovat na žádosti na program LEADER ČR.
Proběhlo rychlý průzkum, kdo by měl z přítomných zájem vstoupit do občanského sdružení. Přihlásila
se většina přítomných a z toho 5 zástupců samosprávy.
Veškeré informace o přípravě na LEADER ČR budou pravidelně aktualizovány na
www.mikroregion-hranicko.cz.
2.část – pro členy občanského sdružení:
Dne 9.2.2006 se do občanského sdružení přihlásilo 24 členů. Z toho 19 členů se zúčastnilo jednání, 2
členové se omluvili, 3 členové se nezúčastnili.
1. Volba výboru partnerství
Bylo dohodnuto, že se zvolí 9 členů a na další valné hromadě, která proběhne 2.3.2006 budou
dodatečně zvoleni další členové výboru, jelikož někteří členové Rozvojového partnerství, kteří se na
jeho činnosti podíleli v minulém roce jsou nemocni nebo se jednání nemohou zúčastnit. Maximální
počet členů je 15.
Působnost Výboru partnerství dle stanov:
a) volí a odvolává předsedu sdružení,
b) svolávání Valné hromady, věcné, organizační a administrativní zajištění jeho průběhu,
c) sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky sdružení,
d) zpracovávání zpráv o činnosti sdružení,
e) zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin,
f) výklad stanov sdružení,
g) rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku sdružení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Navržení členové:
p. Pavel Vývoda – Sportovní rybníky s.r.o., Hranice
p. Libor Vykopal – Obec Ústí
p. Libor Sehnálek – Hostinec U Libora, Býškovice
p. František Maršálek – ZD Partutovice
pí. Jana Černá – TJ Střítež nad Ludinou
p. Filip Konečný – TJ Sigma Hranice
p. Dalibor Škoda – Nový dvůr s.r.o, Hustopeče nad Bečvou
p. Oldřich Šnajdárek – zemědělec, Klokočí
p. Ludmila Juráňová – JUKO, Rouské
Proběhlo veřejné hlasování un block.
Pro – 19 členů, proti:0, zdržel se: 0.
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Usnesení VH1/06: Valná hromada schválila prozatímní počet 9 členů výboru partnerství dle návrhu a
na dalším jednání zvolí další členy výboru do maximálního počtu 15 členů.
2. Členské příspěvky
První návrh na členské příspěvky předložil p. Balek: Roční příspěvky ve výši 50 Kč pro fyzické
osoby a 100 Kč pro zástupce právnických osob.
Protinávrh vznesl p. Horník:
Navrhuje jednotný příspěvek 100,- Kč pro FO i PO/rok.
Hlasování:
Nejprve se hlasovalo o 1. návrhu (50 Kč FO a 100 Kč PO):
Pro: 1, proti:16, zdržel se: 2
Hlasování o 2. návrhu (100 Kč pro obě skupiny):
Pro: 16, zdržel se: 1, proti: 0
Usnesení VH 2/06: Valná hromada schválila členské příspěvky ve výši 100 Kč na osobu a rok.
Členské příspěvky budou vybírány do doby zřízení účtu do pokladny a následně budou použity na
zřízení účtu. Členové mohou členské příspěvky zaplatit na dalším jednání valné hromady 2. března
2006 v Hranicích oproti příjmovému pokladnímu dokladu.
3. Volba Kontrolní komise
Úloha kontrolní komise dle stanov:
a) sledování a kontrola veškeré činnosti sdružení zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání
prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví sdružení,
b) hodnocení projektů a programů realizovaných sdružením
c) předkládání zpráv o kontrole Valné hromadě, a to minimálně jedenkrát ročně,
d) projednávání stížností členů.
Návrhy na členy kontrolní komise:
1. p.Miroslav Wildner – Hranice
2. p. Antonín Horník – Obec Hustopeče nad Bečvou
3. p. Arnošt Hradil - Provodovice
Proběhlo hlasování „un block“
Pro: 17, proti: 0, zdržel se 2
Usnesení VH 3/06: Valná hromada schválila členy kontrolní komise dle návrhu.
4. Přistoupení ke stanovám
Členové VH hlasovali o přistoupení ke stanovám občanského sdružení.
Hlasování:
Pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení VH 4/06: Valná hromada schválila přistoupení ke schváleným a zaregistrovaným stanovám
občanského sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.

5. Zaměření programu LEADER v regionu Hranicko
P. Balek shrnul oblasti, ve kterých může být profilován Záměr Rozvojového partnerství Regionu
Hranicko profilován. Jedná se o tyto tituly:
1/ Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, který je cílen na Udržení a rozvoj kvalitního
životního prostředí a služeb jsou nezbytné podmínky pro život venkovských oblastí. Ve své podstatě
také posilují atraktivitu těchto oblastí.
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2/ Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce, který je za zaměřen na
posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce je jednou z nesilnějších
stránek Programu LEADER ČR. Místní produkcí se rozumí výrobky zemědělské, řemeslnické,
turistický ruch, služby, místní tradiční výroba atd., tedy to, co vychází ze zdrojů daného území.
3/ Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů, který je zaměřen na z hodnocení přírodního a kulturního
dědictví a šíření kultury mohou zvýšit atraktivitu těchto oblastí, a tak udržet a přilákat obyvatelstvo i
nové zákazníky. Tyto činnosti s sebou nesou vznik nových zaměstnání a pracovních míst, zejména
v oblasti cestovního ruchu.
Záměr by měl být „opřený“ o Strategii rozvoje MR Hranicko. Proběhlo vyhodnocení opatření
začleněných do Strategie rozvoje MR Hranicko, které členové partnerství dostali jako podklad pro
diskusi o záměru pro program LEADER.
Pan Škrabal navrhl způsob vyhodnocení nejvýhodnější oblasti pro záměr: pomocí nalepovacích
lístečků, na které budou napsány náměty na projekty. Ten účastník schůzky přilepí k oblasti záměru,do
kterého patří.
Dotaz: které opatření má největší pravděpodobnost úspěchu? O: Není určeno,záleží na dobrém
projektu – musí mít nápad, např. nestačí jenom chtít peníze, ale jde o nápad, jak rozvinout území.
Pokud se projekt týká více témat, přiřadit ho k tématu,kterého se nejvíce týká. Pokud někdo nemá
projekt, stačí přilepit lísteček k tématu, které ho zajímá.
Podle umístěných lístečků vyplynulo:
8 bodů pro 1) Zlepšení kvality života na venkově, kde se objevily náměty na projekty: Dny zdraví,
Obnova veřejných prostranství, obnova strojové techniky, obnova zdevastované krajiny, kvalita
života, zemědělství – lesnictví, místní komunikace – cesta na mlýn a k obecní vodárně, kultura a
místní společenské akce, revitalizace a úprava střediska bývalého družstva, místní komunikace
(cyklostezky), kultura a sport, strojové a technické vybavení.
7 bodů pro 2) Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce, kde se
objevily náměty na projekty: obnova a modernizace hospodářských budov, pořízení technologíí na
zpracování biomasy, rekonstrukce hospodářské budovy (kravín), Rodinná farma Polom, Rozvoj
lyžařského areálu, produkt cestovního ruchu + sociální zázemí a propagace, Vybudování ubytování
spojeného s chovem a využití koní na zeměd. Usedlostech.
5 bodů pro 3) Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů, kde se objevili náměty na projekty:
Turistické ubytovny, víceúčelové hřiště, hypoterapie, Úprava stávajících pozemků, výstavba, zázemí
pro golfovou hru, budování hospodářského dvora, minizookoutek, zadržení vody v krajině,
zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů.

Jelikož pořadí bodování je velmi vyrovnané, bude záležitost v průběhu příštího týdne konzultována
s Ministerstvem zemědělství (ú: J. Balek), aby byl zvolen záměr, který bude nejvíce vyhovovat
potřebám Hranicka.
Následně bylo přijato následující usnesení:
Usnesení VH 4/06: VH bere na vědomí obodování jednotlivých témat a pověřuje výbor partnerství
k výběru jednoho tématu. Dále ukládá výboru partnerství zpracování záměru pro LEADER ČR a
představení tohoto záměru na dalším jednání VH.
Hlasování:
pro 19, proti:0, zdržel se: 0
6. Různé
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Další jednání výboru partnerství proběhne 20.2.2006 v 16:30 v malé zasedací místnosti Městského
úřadu v Hranicích, kde dojde k rozhodnutí o profilaci záměru Rozvojového partnerství.
Další jednání valné hromady proběhne 2.3.2006 v 16:00 hod ve velké zasedací místnosti městského
úřadu v Hranicích, kde bude dovolen Výbor partnerství, schválení záměr, ustaveny další nezbytné
orgány pro přípravu regionu na program LEADER a stanoven organizační řád.
Zápisy ze všech jednání a podkladové materiály budou zasílány emailem, budou též zveřejněny na
webových stránkách.
Všichni členové sdružení mohou též připomínkovat do pátku 17.2.2006 aktualizaci strategie
mikroregionu Hranicko.
Usnesení Valné hromady:
VH1/06:
Valná hromada schválila prozatímní devítičlenný Výbor partnerství ve složení:
§ p. Pavel Vývoda – Sportovní rybníky s.r.o., Hranice
§ p. Libor Vykopal – Obec Ústí
§ p. Libor Sehnálek – Hostinec U Libora, Býškovice
§ p. František Maršálek – ZD Partutovice
§ pí. Jana Černá – TJ Střítež nad Ludinou
§ p. Filip Konečný – TJ Sigma Hranice
§ p. Dalibor Škoda – Nový dvůr s.r.o, Hustopeče nad Bečvou
§ p. Oldřich Šnajdárek – zemědělec, Klokočí
§ p. Ludmila Juráňová – JUKO, Rouské
Na dalším jednání Valné hromady budou zvoleni další členové výboru do maximálního počtu 15
členů.
VH 2/06:
Valná hromada schválila členské příspěvky ve výši 100 Kč na osobu a rok.
VH 3/06:
Valná hromada schválila tříčlennou kontrolní komisi ve složení:
§
§
§

p.Miroslav Wildner – Hranice
p. Antonín Horník – Obec Hustopeče nad Bečvou
p. Arnošt Hradil - Provodovice

VH 4/06:
Valná hromada schválila přistoupení ke schváleným a zaregistrovaným stanovám občanského sdružení
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, registrovaným pod číslem jednacím: VS/1-1/62820/06-R.

Zapsala: Miloslava Caletková, Jan Balek
Ověřili:
Jana Černá
František Maršálek
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