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Zápis z Valné hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko  

2. března 2006, Hranice  

Přítomní: 
Čoček Jiří, soukromý zemědělec, Střítež n. L. 
Hons Bohuslav, SHR-rodinná firma Polom 
Hradil Arnošt, fyzická osoba, Provodovice 
Jiříček Jaroslav, Golf Club Radíkov 
Juráňová Ludmila, JS Juko Rouské 
Konečný Filip, TJ Sigma Hranice 
Maršálek František, ZD Partutovice 
Šampalík Josef, Svaz diabetiků ČR, Hranice 
Šnajdárek Oldřich, soukromý zemědělec, Klokočí 
Trna Jiří, soukromý zemědělec, Slavíč 
Vykopal Libor, obec Ústí, 
Vývoda Pavel, Sportovní rybníky s.r.o., Hranice 
Wildner Miroslav, fyzická osoba, Hranice 
Krejčiřík Petr, Aeroklub Hranice 
Dohnal Milan, TJ Sokol Slavíč 
Hostaša Jiří, SDH-obec Opatovice 
Kurfürstová Eva, Sokol Ústí 
Remeň Pavel, úřad práce Hranice 
Krbálková Pavla, MR Záhoran, Rouské 
Stržínková Miluše, obec Rouské 
Sehnálková Libuše, Hostinec u Libora, Býškovice 
Černocká Marie, obec Opatovice 
Haken Roman, CpKP sz. M. 
Caletková Hana, CpKP sz. M. 
Petřík Jan, soukromý podnikatel, Hranice 
Caletková Miloslava, MR Hranicko 
Balek Jan, MR Hranicko 
 
1/ Shrnutí dosavadního postupu (Jan Balek) 

Jan Balek úvodem shrnul dosavadní činnost Rozvojového partnerství a kroky sdružení v přípravě 

Hranicka na využití programu Leader ČR. Základ Rozvojového partnerství se neformálně scházel již 

v roce 2005. Začátkem roku 2006 byl vytvořeno občanské sdružení a byly rozběhnuty kroky 

k přípravě Hranicka na využití programu Leader ČR financovaného z rozpočtu Ministerstva 

zemědělství. Příprava spočívá ve vytvoření organizační struktury Rozvojového partnerství, která bude 

schopná řídit dotační miniprogram v regionu a dále připravit Záměr Rozvojového partnerství do 

jakých oblastí je v regionu nejvhodnější investovat. Záměr se podává do 13. března 2006 na 

Ministerstvo zemědělství. Vyhodnocení a případné schválení bude trvat zhruba jeden měsíc. 

V současnosti se o tuto podporu uchází mnoho regionů, zvyšuje se tak konkurence v získání 

finančních prostředků. 

Byl přestaven pan Filip Konečný, který byl na schůzce Výboru partnerství zvolen předsedou sdružení.  

 

2/ Zkušenosti ze Saska 
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Pan Maršálek se zúčastnil Studijní cesta do národního parku Uckermärkische Seen do spolkové země 

Braniborsko (Brandenburg) v Německu byl organizován Dolnoslezkou nadací pro trvale udržitelný 

rozvoj ve Wroclavi.. Jednalo se o projekty např. - rybí restauraci - prodává ryby z jezer zdejší oblasti 

- rekonstruovaný vodní mlýn - dnes "funkční muzeum" 

- rekonstruovanou "typickou" požární zbrojnici 

- modernizovanou hospodářskou budovu určenou pro potřeby tělesně postižených občanů 

- vybavené Středisko obnovitelné energie - slunečními bateriemi a kolektory 

- -úzkokolejnou trať, kde se provozuje turistika na drezínách 

- sklárnu, kde se vyrábí sklářské výrobky typické v dané oblasti. 

- výrobnu ekologické zmrzliny - zpracovává se mléko přímo od farmářů 

- rekonstruovaný domek, kde se prodávají různé výrobky z dané oblasti. 

 Program LEADER+ se v případě dobré přípravy dá velmi dobře využít zejména pro oblasti, které se 

potýkají s nezaměstnaností, odlivem obyvatelstva, chybějící infrastrukturou. 

Pokud se najde skupina osob, kteří pro daný region "žijí", je zde velká možnost získat prostředky jak 

pro obce, tak pro podnikatelské subjekty a tím zajistit obyvatelům regionu solidní podmínky pro život. 

LEADER+ je prostředek pro zajištění "konsenzu" obyvatel venkova, tj. obyvatel trvale zde bydlících, 

turistů a návštěvníků, stejně jako osob a firem zde podnikajících a obyvatel zde odpočívajících. 

Závěrem podotknul, že jejich příprava byla založená na spolupráci a solidaritě v regionu, která hrála 

významnou roli.  
 

3/ Přijetí nových členů  

Valná hromada vzala na vědomí vystoupení Libora Sehnálka z občanského sdružení z důvodu 

nedostatku času, za něho se o členství uchází p. Sehnálková. 

O členství projevilo zájem 9 nových osob prostřednictvím vyplněné přihlášky. Po představení došlo ke 

hlasování o jejich přijetí.  

VH 5/06 

Valná hromada schválila přijetí těchto nových členů:  

Ing. Pavel Remeň, Úřad práce Přerov, pobočka Hranice (13 pro, 0 se zdržel, 0 proti) 

Eva Kurfurstová, TJ Sokol Ústí (13 pro, 0 se zdržel, 0 proti) 

Jiří Schenk, MS Opatovice (13 pro, 0 se zdržel, 0 proti) 

Jiří Peřík, soukromý podnikatel, Hranice (13 pro, 0 se zdržel, 0 proti) 

Miluše Stržínková, Obec Rouské (13 pro, 0 se zdržel, 0 proti) 

Milan Dohnal, Tělovýchovná jednota Sokol Slavíč  (13 pro, 0 se zdržel, 0 proti) 

Libuše Sehnálková, Hostinec U Libora, Býškovice (13 pro, 0 se zdržel, 0 proti) 

Veronika Polusová, Charita Hranice  (13 pro, 0 se zdržel, 0 proti) 

Pavla Krbálková, DSO Mikroregion Záhoran  (13 pro, 0 se zdržel, 0 proti) 
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4/ Organizační řád sdružení  

Na úvod J. Balek představil návrh organizačního řádu sdružení. Podotknul, že je nezbytné jej přijmout 

vzhledem k upřesnění stanov sdružení. V organizačním řádu je nejdůležitější usnesení, že 

v rozhodujících orgánech mají zástupci veřejné správy maximálně 50% zastoupení.  

Dále vysvětlil, že doplňkovými složkami organizace jsou programový výbor a výběrová komise. 

Programový výbor zpracovává a schvaluje záměr a výběrová komise hodnotí a sestavuje pořadí 

podaných projektů. Složení těchto orgánů se nesmí překrývat z důvodu transparentnosti. J. Balek 

uvedl, že byla vsunuta pojistka v podobě stanovení, že před definitivním schválením vždy důležité 

záležitosti projedná valná hromada. Po konzultaci s panem Hoškem (MZe) bylo zjištěno, že členové 

Výboru partnerství mohou figurovat ve výběrové komisi a v programovém výboru.  

VH6/06 

Valná hromada schválila organizační řád dle navrženého materiálu. (20 pro, 0 se zdrželo, 0 proti). 

 
5/ Volba do orgánů sdružení 

Výbor partnerství 

Na předchozí valné hromadě bylo zvoleno 9 členů s tím, že bude umožněno rozšíření výboru o ty, 

kteří se podíleli na založení Rozvojového partnerství. 

Ze původních členů Rozvojového partnerství o členství projevili zájem: 

Veronika Polusová 

Miluše Stržínková  

Roman Haken vyzval, zda někdo další má zájem se do činnosti výboru zapojit a vysvětlil, že zvolení 

není o výhodách, ale spíše o investici vlastního času a o práci.  

Následně M. Stržínková navrhla Pavlu Krbálkovou, ta návrh přijala. 

O členství projevil zájem pan Čoček. 

VH7/06 

Valná hromada schválila doplnění Výboru partnerství o Miluši Stržínkovou, Veroniku Polusovou, 

Jiřího Čočka a Pavlu Krbálkovou. (19 pro, 1 se zdržel, 0 proti). 

 

Na předchozí valné hromadě byl zvolen členem výboru partnerství i p. Sehnálek, který k dnešnímu dni 

ze sdružení vystoupil. P. Sehnálková navrhla, že ho v této funkci zastoupí, aby byl zachován lichý 

počet členů.  
 

VH8/06 

Valná hromada schválila výměnu členů Výboru partnerství, Libora Sehnálka nahradí  Libuše 

Sehnálková. (20 pro, 0 se zdržel, 0 proti). 
 

Dále bylo přistoupeno k volbě Programového výboru a Výběrové komise. Byl položen dotaz na 

způsob práce Výběrové komise. J. Balek uvedl, že výběrová komise bude striktně postupovat podle 
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záměru, který sestavuje programový výbor, kde jsou stanovena i kritéria výběru projektů. Je tedy 

ošetřeno případné „nadržování při výběru projektů“.  

Jan Balek podal návrh rozdělit Výbor partnerství na 2 skupiny: na Programový výbor a Výběrovou 

komisi. Následně došlo k diskusi, která z komisí by měla být se sudým a která s lichým počtem členů.  

 

VH9/06 

Valná hromada schválila vytvoření programového výboru a výběrové komise rozdělením Výboru 

partnerství na dvě skupiny tak, že Programový výbor bude mít 7 členů a Výběrová komise 6 členů.  

 

Následně byl sestaven návrh dotazem na preferenci přítomných členů, ve které složce chtějí působit.  

VH10/06 

Valná hromada schválila Výběrovou komisi v tomto složení: 

1/ Pavel Vývoda 

2/ Libor Vykopal 

3/ Libuše Sehnálková 

4/ Filip Konečný 

5/ Pavla Krbálková 

6/ Veronika Polusová 

(20 pro, 0 se zdrželo, 0 proti) 

 

VH11/06 

Valná hromada schválila Programový výbor v tomto složení:   

1/ František Maršálek 

2/ Dalibor Škoda 

3/ Jana Černá 

4/ Oldřich Šnajdárek 

5/ Ludmila Juráňová 

6/ Miluše Stržínková 

7/ Jiří Čoček 

(20 pro, 0 se zdrželo, 0 proti) 

 
6/ Projednání Záměru Rozvojového partnerství Regionu Hranicko pro program Leader ČR 

Schůzku opustil p.Wildner. Jan Balek představil návrh Záměru Rozvojového partnerství do programu 

Leader ČR. Tento návrh vznikl na podkladě Strategie rozvoje Mikroregionu Hranicko do roku 2013 

prostřednictvím podkladů mapování námětů na projekty, bodování a diskuse členů na předchozí 

schůzce sdružení.  
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Při projednávání proběhla diskuse o doplnění kritérií k posuzování projektů. Dle požadavku MZe je 

třeba dodržet prvních 5 kritérií, dalších pět je možno navrhnout v souladu se specifikami regionu. 

Přítomní se shodli, že rozpětí pro bodování (10 – 0) nedovoluje přesné bodování. Je třeba buď stanovit 

střední hodnotu nebo rozpětí 0-10 bude sloužit jako bodovací stupnice.  

J. Balek uvedl, že je třeba najít znělý a srozumitelný název záměru.  

Dále je třeba v záměru více upřesnit výsledné parametry záměru (čeho realizací záměru dosáhneme 

např. počet pracovních míst, kusy strojového vybavení).  

Zmapování parametrů proběhne pomocí mapovacího formuláře námětů na projekty členů sdružení, 

podle kterého bude: 

- dopracován záměr 

- upřesněny parametry výsledků záměru 

- navržena kritéria pro posuzování projektů 

- upřesněn návrh názvu záměru  

- navrženo, co by sdružení mohlo zabezpečovat pro své členy. 

Formulář je třeba dopravit na Sekretariát nejpozději do 8. března 2006. 

Následně došlo ke hlasování. 

VH12/06 

Valná hromada schválila návrh záměru a pověřila programový výbor dopracování záměru dle 

požadavků valné hromady. (19 pro, 0 zdrželo se, 0 proti).  

 

7/ Další postup  

Schůzka Programového výboru – definitivní schválení záměru. 

Odevzdání záměru na Mze do 13. března 2006. 

Mze bude mít zhruba měsíc na vyhodnocení a oznámení výsledků. 

Předseda spolu se sekretariátem sestaví návrh dalších aktivit sdružení.  

 

Předpokládaná schůzka Výboru partnerství – začátek dubna. 

Předpokládaná další schůzka všech členů – duben/květen. 

 

Zapsal: 

Jan Balek 

 

Ověřili: 

Filip Konečný 

Roman Haken  


