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Zápis z Valné hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko  

13. září 2007, Ústí 
 

Přítomni: 

Stanislav Tvrdoň, Sk Petanque Valšovice 

Jiří Čoček, soukromý zemědělec  

Pavel Vývoda, TJ Sokol Hranice  

Bohuslav Hons, Rodinná farma Polom 

František Kopecký, fyzická osoba  

Filip Konečný, SKI klub Hranice 

Libor Vykopal, Obec Ústí  

František Maršálek, ZD Partutovice 

Arnošt Hrandil, fyzická osoba 

Petr Šindler, Obec Partutovice 

Oldřich Šnajdárek, fyzická osoba 

Jaroslav Jiříček, Golf club Radíkov 

Miroslav Wildner, fyzická osoba 

Jana Černá, Střítež nad Ludinou  

Pavla Krbáková, MR Záhoran  

 

Hosté: 

Roman Haken, CpKP střední Morava 

Jan Balek, Sekretariát MR Hranicko  

Paní Krasňáková, fyzická osoba 

Petr Pajdla, Obec Střítež nad Ludinou  

Pavel Buzinis, Obec Provodovice  

Arnošt Pala, Zámrsky 

 

1. Vznik nové organizace  

Na úvod J. Balek prezentoval záměr založit novou organizaci, která by poskytovala servis v oblasti 

rozvoje regionu Hranicko.  Blíží se konec projektu INNOREF, který financoval činnost Sekretariátu 

MR Hranicko. Již v roce 2006 začala diskuse jak kancelář pečující o rozvoj regionu udržet. Bylo 

diskutováno o třech variantách: ponechat kancelář v původním stavu – pod MR Hranicko, založit 

novou organizaci nebo transformovat kancelář pod Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. 

Z nabízených variant byla vybrána varianta založení nové organizace, zejména z důvodu, že hlavní 

aktivita bude poskytování služeb nejen obcím, ale také soukromým subjektům při přípravě a realizaci 
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projektů financovaných z evropských fondů. K spoluzaložení nové organizace se kromě MR Hranicko 

přidalo i Rozvojové partnerství Regionu Hranicko (usnesení VH 4/07 ze dne 26. července 2007). 

K přípravě nové organizace byla ustavena pracovní skupina, do níž byli delegování za MR Hranicko 

Petr Pajdla a Libor Vykopal a za Rozvojové partnerství Filip Konečný a Dalibor Škoda. Oproti 

původnímu předpokladu založení obecně prospěšné společnosti pracovní skupina doporučila založit 

zájmové sdružení právnických osob z důvodu větší flexibility při zakládání a řízení organizace. 

Pracovní skupina v tomto smyslu připravila návrh zakladatelské smlouvy a návrh stanov. Název 

organizace byl navržen Hranická rozvojová agentura z.s.p.o.. Tato agentura by měla poskytovat 

výkonný servis MR Hranicko a Rozvojovému partnerství Regionu Hranicko a dále poskytovat služby 

při přípravě a realizaci projektů financovaných z fondů Evropské Unie. Financována by měla být 

z příjmů za poskytované služby. Navrhované řešení umožní získat Rozvojovému partnerství vliv na 

řízení kanceláře regionu.  

Nejvyšším orgánem sdružení je správní rada, který by měla být složena ze 4 členů jmenovaných MR 

Hranicko (13. září VH MR Hranicko jmenovala: Petra Pajdlu, Miroslava Wildnera, Libora Vykopala a 

Radovana Mikuše).   

Jako členové právní rady byli navrženi: Filip Konečný, František Maršálek, Jana Černá (se svojí 

kandidaturou souhlasili).  

Jako člen dozorčí rady byl navržen Jaroslav Jiříček (se svojí kandidaturou souhlasil). 

 

VH 6/07 

Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko po projednání schválila zakladatelskou 

smlouvu zájmového sdružení právnických osob Hranická rozvojová agentura, z.s.p.o.  

(15 pro, 0 se nezdržel, 0 proti) 

 

VH 7/07 

Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko jmenovala Filipa Konečného, členem 

správní rady Hranické rozvojové agentury, z.s.p.o.  

 

VH 8/07 

Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko jmenovala Františka Maršálka, členem 

správní rady Hranické rozvojové agentury, z.s.p.o.  

 

VH 9/07 

Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko jmenovala Janu Černou, členem 

správní rady Hranické rozvojové agentury, z.s.p.o.  

 

VH 10/07 
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Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko jmenovala Jaroslava Jiříčka, členem 

dozorčí rady Hranické rozvojové agentury, z.s.p.o.  

 

 

2. Aktuální informace o programovacím období 2007-13 – pro nedostatek času vynecháno.  

 

3. Různé 

Ve dnech 23. srpna – 28. srpna 2007 byl na veletrhu Země živitelka instalován prezentační stánek ve 

spolupráci místních akčních skupin Frýdlantsko, Český Západ, Kyjovské Slovácko a Rozvojové 

partnerství Regionu Hranicko. Jelikož došlo v sobotu k „obsazení“ části stánku zástupci prodejců masa 

organizovaných Agrární komorou ČR bez předchozí domluvy byl sestavena stížnost na prezidenta 

Agrární komory. Kvůli nedostatku času bylo dohodnuto, že dopis bude rozeslán zástupcům Výboru 

partnerství k posouzení.  

 

František Kopecký poté informoval přítomné o připravovaném petanqovém turnaji Mikroregionu 

Hranicko, na který budou přizvání i zástupci Rozvojového partnerství. Turnaj bude zorganizován na 

29. září. pozvánky budou rozeslány. Zástupci Rozvojového partnerství mohou formovat týmy o 3 

členech. Akce bude spojena se zábavným odpolednem (hudba, další sportovní disciplíny atd.).  

 

Jan Balek dále podal informaci o připravované studijní cestě do partnerského regionu Friuli Venezia 

Giulia. Studijní cesta by se měla uskutečnit od 17. října do 20. října 2007. V rámci cesty bychom se 

měli zúčastnit závěrečné mezinárodní konference v Udine a následně návštěvě italské místní akční 

skupiny EUROLEADER. Pozvánky budou poslány v dohledné době. Rozvojové partnerství bude mít 

v autobusu rezervovány 20 míst (zbylých 20 míst je určeno pro zástupce MR Hranicko).  

 

Následně byl program zakončen a zástupci valné hromady byli pozvání na diskusi o programu 

LEADER, která následovala.  

 

Zapsal:  

Jan Balek  

 

Ověřil: 

Filip Konečný  


