
 
 

 

Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 

Ze dne 6.února 2008 

 

 
Přítomni: 

Filip Konečný, Ski Klub Hranice 

Ludmila Juráková, JS JUKO Rouské 

Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou 

Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí 

Jiří Trna, soukromý zemědělec Slavíč 

Bohuslav Hons, farma Zdeňka 

Zdeněk Lév, MR Hranicko 

Jana Černá, TJ Sokol Střítež nad Ludinou 

Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka 

Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov 

Pavel Černý, Hranicko a.s. 

Pavlína Voráčová, TJ Sokol Slavíč 

Libuše Sehnálková, Klub žen Býškovice 

Pavel Vývoda 

Pavla Krbálková, MR Záhoran 

Libor Vykopal, obec Ústí 

Dalibor Škoda, Nový Dvůr s.r.o.  

 

Hosté: 

Vojtěch Skácel, obec Rakov 

Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojového partnerství  

 Jan Balek, Hranická Rozvojová agentura  

 

Omluveni: 

Miroslav Wildner, město Hranice 

František Maršálek, ZD Partutovice 



 
 

Marie Čočková, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou 

 

 

Filip Konečný přivítal přítomné a představil návrh programu. 

 
1) Úvod 

2) Plán činnosti Rozvojového partnerství v roce 2008 

3) Členské příspěvky na rok 2008    

4) Vnitřní směrnice Rozvojového partnerství 

5) Informace o přípravě projektu MR Hranicko na podporu kulturních a společenských aktivit 

6) Prezentace nových webových stránek regionhranicko.cz 

7) Prezentace dotačních titulů – Hranická rozvojová agentura, z.s. 

8) Závěr 

 

Valná hromada schválila návrh programu. (pro:18, proti:0, držel se:0) 

 

2/ Plán činnosti Rozvojového partnerství v roce 2008 
Gabriela Olivová představila návrh plánu činnosti Rozvojového partnerství v roce 2008: 

• Realizace programu LEADER 2008 - 2013 

• Zapojení do projektů spolupráce s partnerskými MAS (MAS Český Západ, MAS 

Frýdlantsko, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu) PRV Leader+ Opatření IV.2.1. 

  Oblasti spolupráce: 

  Přírodní dědictví a kultura 

  Revitalizace obcí 

  Cestovní ruch 

  Brownfields 

• Vzdělávání členů – psaní projektů, projektová žádost, řízení projektu 

• Příprava projektů pro MAS pracovními skupinami  

• Pravidelné informování členů o datačních titulech, konzultace k dotačním titulům 

• Podporovat spolupráci mezi členy v konkrétních projektech 

• Prezentace členů prostřednictvím webových stránek  

• Podporovat členy při realizaci Strategie rozvoje regionu Hranicko  



 
 

• Průběžné informování o záměrech Mikroregionu Hranicko a Hranické rozvojové 

agentury  

• Poskytování servisu při přípravě a realizaci projektů prostřednictvím Hranické 

rozvojové agentury 

• Studijní cesta – výměna zkušeností (Kyjovské Slovácko) 

 

Dále představila návrh Výboru partnerství, uspořádat další Valnou hromadu v 2. polovině 

měsíce dubna. 

 

Usnesení: 

Valná hromada Rozvojového partnerství schválila návrh plánu činnosti Rozvojového 

partnerství na rok 2008.   

(pro: 18, proti: 0. zdržel se:0) 

 

3/ Členské příspěvky na rok 2008    

Filip Konečný seznámil přítomné s návrhem stanovení členských příspěvků na rok 2008 ve 

stejné výši pro FO a PO a ve výši 1.000 Kč. Takto stanovené členské příspěvky doporučuje 

Valné hromadě Výbor partnerství. 

Bohumil Hons nesouhlasil s výši příspěvku a požaduje předložení rozpočtu. Filip Konečný 

uvedl, že rozpočet na rok 2008 a finanční zpráva za rok 2007 budou předloženy na Valné 

hromadě v dubnu.  

Paní Sehnálková uvedla, že pro Klub žen, který zastupuje je tato výše neúnosná.  

Jana Černá uvedla, že nemůže hlasovat za celé sdružení, je třeba odsouhlasit výši příspěvku 

uvnitř organizace, kterou zastupuje. Filip Konečný řekl, že výši příspěvku si uvnitř organizace 

musí obhájit každý sám a nevidí v tom velký problém, vzhledem k výši příspěvku, je to 

průchodné. 

Libor Vykopal upozornil, že příspěvky nejsou určeny na odměny zaměstnanců sekretariátu 

nebo členů výkonných orgánů.   

 

Jiří Čoček, navrhl stanovit výši příspěvku procentuálně dle možnosti získané výše dotace 

v programu Leader. Jan Balek uvedl, že tato metoda rozpočítání je složitá a navíc v programu 

Leader 2008-2013 jsou stanoveny různé výše dotace, čili tuto variantu nedoporučuje. 

 



 
 

Usnesení: 

Valná hromada Rozvojového partnerství schválila jednotné členské příspěvky pro rok 2008 

pro fyzické a právnické osoby. 

(pro: 15, proti: 2, zdržel se: 1) 

 

Usnesení: 

Valná hromada Rozvojového partnerství chválila členské příspěvky pro rok 2008 ve výši 

1.000 Kč. 

(pro: 14, proti: 2, zdržel se:2) 

 

4/ Vnitřní směrnice Rozvojového partnerství 

Gabriela Olivová představila aktualizovanou verzi vnitřních směrnic, které upravují 

pravomoci a odpovědnosti pracovníků sekretariátu, předsedy a kontrolní komise.  

Zdeněk Lév navrhuje doplnit vnitřní směrnici o přenesení pravomocí a odpovědností 

manažera na předsedu, v případě, že není ustanoven manažer. 

Jan Balek navrhuje v bodě realizace SPL doplnit i jeho aktualizaci. 

Bohumil Hons navrhuje pravidelné kontroly kontrolní komise a to čtvrtletně. Zdeněk Lév 

řekl, že je to zbytečné, vnitřní směrnice určuje kontrolu kontrolní komise průběžně a dle 

potřeby. Kontrolní komise bude také průběžně informovat o hospodaření na Valných 

hromadách sdružení. 

 

Usnesení: 

Valná hromada Rozvojového partnerství schválila aktualizaci vnitřních směrnic a pověřuje 

předsedu sdružení k zapracování výše uvedených připomínek a k podpisu vnitřních směrnic.   

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

5/ Informace o přípravě projektu MR Hranicko na podporu kulturních a společenských 

aktivit 

Grantový program regionu Hranicko 

Cíl projektu:  

• Založení grantového programu pro rozvoj sociálních, kulturních a společenských 

aktivit v regionu Hranicko při vytvoření modelu garanta a zprostředkovatele mezi 

významnými firmami regionu a žadateli o sponzorské dary 



 
 

• Zefektivnění práce se sponzorskými  finančními prostředky včetně snížení 

administrativní zátěže firem.  

• Zvýšení dopadu a kvality propagačních kampaní realizovaných v rámci podpořených 

aktivit  

Hlavními aktivitami projektu jsou: oslovení partnerů s nabídkou účasti při přípravě 

grantového programu, návrh grantového schématu včetně systému propagace na podpořených 

akcích včetně grafického, propagačního a pořadatelského manuálu, kategorie podporovaných 

aktivit – sport, kultura, sociální služby, realizace podpořených akcí, supervize a kontrola 

rozsahu a kvality propagace partnerů. 

 

Usnesení: 

Valná hromada Rozvojového partnerství schválila partnerství v projektu MR Hranicko na 

podporu kulturních a společenských aktivit. 

(pro: 17, proti: 0, zdržel se:1) 

 

6/ Prezentace nových webových stránek regiohranicko.cz 

Gabriela Olivová informovala přítomné o nových webových stránkách regiohranicko.cz, které 

jsou společné pro MR Hranicko, Hranickou rozvojovou agenturu a Rozvojové partnerství 

Regionu Hranicko. Dále přítomným připomněla možnost prezentace organizací, které jsou 

členy Rozvojového partnerství. Na webu mohou zveřejnit základní informace o organizacích, 

fotografie, kontakty a dokumenty ke stažení. Členové by měli do konce měsíce února zaslat 

své příspěvky, aby byly průběžně umisťovány na webové stránky. 

Také upozornila na nové emailové adresy: ropa@regionhranicko.cz, 

g.olivova@regionhranicko.cz 

 

7/ Prezentace dotačních titulů – Hranická rozvojová agentura 

Postupně byly představeny aktuální i připravované dotační tituly v rámci Programu rozvoje 

venkova ČR a Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava.  

Programy byly zpracovány podrobně do Grantového kalendáře 02/2008.  

 

8/ Závěr 

Změna sídla Rozvojového partnerství 

mailto:ropa@regionhranicko.cz
mailto:g.olivova@regionhranicko.cz


 
 

Filip Konečný uvedl, že je nutné změnit sídlo Rozvojového partnerství z Hustopeč nad 

Bečvou na adresu sekretariátu Rozvojového partnerství, Tř. 1. máje 328, Hranice 753 01. 

S realizací programu Leader naroste množství korespondence od důležitých institucí (Mze, 

SZIF,..), které zasílají důležité dokumenty na adresu sídla sdružení. Proto mohou vziknout 

časové prodlevy a komplikace při vyřizování těchto dokumentů. I v jiných případech je 

nepraktické mít jinou adresu sídla a sekretariátu. 

 

Usnesení: 

Valná hromada schválila změnu sídla Rozvojového partnerství Regionu Hranicko z Hustopeč 

nad Bečvou, nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, do Hranic na adresu: Tř. 1. máje 

328, 753 01 Hranice.   

(pro: 18. proti: 0. zdržel se:0) 

 

Členský příspěvek do Hranické rozvojové agentury 

Filip Konečný informoval Valnou hromadu o symbolickém příspěvku Rozvojového 

partnerství do Hranické rozvojové agentury ve výši 5.000 Kč, který byl schválen správní 

radou agentury.  

Dále uvedl, že MR Hranicko má stanoven příspěvek ve výši cca 380.000 Kč a  členům 

Rozvojového partnerství bude poskytnuto zvýhodnění při realizaci služeb. 

 

Usnesení: 

Valná hromada Rozvojového partnerství bere na vědomí informaci o příspěvku do Hranické 

rozvojové agentury. 

(pro: 18, proti: 0, zdržel se:0) 

 

Jednání s KÚOK – půjčka na předfinancování programu Leader 

Filip Konečný seznámil valnou hromadu s možností půjčky od Krajského úřadu 

Olomouckého kraje na předfinancování programu Leader 2008-2013. Rozvojové partnerství 

se připravuje oslovit a požádat o schůzku náměstkyni hejtmana J. Chalánkovou, je tedy nutné 

navrhnout delegáty, kteří budou pověřeni tímto jednáním. Výbor partnerství navrhuje pověřit 

jednáním Pavlu Krbálkovou a Dalibora Škodu. 

 

Usnesení: 



 
 

Valná hromada Rozvojového partnerství pověřuje jednáním s Krajským úřadem 

Olomouckého kraje ohledně půjčky na předfinancování programu Leader 2008-2013 Pavlu 

Krbálkovou a Dalibora Škodu. 

(pro: 18, proti: 0, zdržel se:0) 

 

Pozvánka na konferenci NS MAS 

Gabriela Olivová informovala Valnou hromadu o pozvánce na II. Celostátní konferenci 

Národní sítě MAS, konané dne 13.března 2008 v Humpolci. Účastnický poplatek je 300 Kč. 

Filip Konečný navrhl jako delegáta Gabrielu Olivovou. 

 

Usnesení: 

Valná hromada Rozvojového partnerství delegovala na II. Celostátní konferenci Národní sítě 

MAS, konané dne 13.března v Humpolci, Gabrielu Olivovou. 

(Pro:18, proti:0, zdržel se:0)  

 

Výstava Země živitelka v roce 2008  

Gabriela Olivová informovala valnou hromadu o možnosti Rozvojového partnerství účastnit 

se výstavy Země živitelka, uvedla výši nákladů, které by činily cca 25.000 Kč. Jan Balek a 

Filip Konečný nedoporučují účast, z důvodu vysokých nákladů. Navrhují oslovit partnery a 

popřípadě se připojit k jejich stánku. 

 

Usnesení: 

Valná hromada Rozvojového partnerství neschvaluje účast na výstavě Země živitelka v roce 

2008 bez partnera. 

(Pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Filip Konečný poděkoval všem za účast a rozloučil se. 

 

Zapsala:  

Gabriela Olivová 

 

Ověřil: 

Filip Konečný 



 
 

 

Výpis usnesení z Valné hromady 6. února 2008 

 
01/2008 VH 

Valná hromada Rozvojového partnerství schválila návrh plánu činnosti Rozvojového 

partnerství na rok 2008.   

(pro: 18, proti: 0. zdržel se:0) 

 
02/2008 VH 

Valná hromada Rozvojového partnerství schválila jednotné členské příspěvky pro rok 2008 

pro fyzické a právnické osoby. 

(pro: 15, proti: 2, zdržel se: 1) 

 

03/2008 VH 

Valná hromada Rozvojového partnerství chválila členské příspěvky pro rok 2008 ve výši 

1.000 Kč. 

(pro: 14, proti: 2, zdržel se:2) 

 
04/2008 VH 

Valná hromada Rozvojového partnerství schválila aktualizaci vnitřních směrnic a pověřuje 

předsedu sdružení k zapracování výše uvedených připomínek a k podpisu vnitřních směrnic.   

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0) 

 
05/2008 VH 

Valná hromada Rozvojového partnerství schválila partnerství v projektu MR Hranicko na 

podporu kulturních a společenských aktivit. 

(pro: 17, proti: 0, zdržel se:1) 

 
06/2008 VH 

Valná hromada schválila změnu sídla Rozvojového partnerství Regionu Hranicko z Hustopeč 

nad Bečvou, nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, do Hranic na adresu: Tř. 1. máje 

328, 753 01 Hranice.   



 
 

(pro: 18. proti: 0. zdržel se:0) 

07/2008 VH 

Valná hromada Rozvojového partnerství bere na vědomí informaci o příspěvku do Hranické 

rozvojové agentury. 

(pro: 18, proti: 0, zdržel se:0) 

 

08/2008 VH 

Valná hromada Rozvojového partnerství pověřuje jednáním s Krajským úřadem 

Olomouckého kraje ohledně půjčky na předfinancování programu Leader 2008-2013 Pavlu 

Krbálkovou a Dalibora Škodu. 

(pro: 18, proti: 0, zdržel se:0) 

 
09/2008 VH 

Valná hromada Rozvojového partnerství delegovala na II. Celostátní konferenci Národní sítě 

MAS, konané dne 13.března v Humpolci, Gabrielu Olivovou. 

(Pro:18, proti:0, zdržel se:0)  

 
10/2008 VH 

Valná hromada Rozvojového partnerství neschvaluje účast na výstavě Země živitelka v roce 

2008 bez partnera. 

(Pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0) 

 


