
 
 

Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 

Ze dne 17.července 2008 

 
 
Přítomni: 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Arnošt Hradil, fyzická osoba Provodovice 
Pavla Krbálková, MR Záhoran 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Marta Pavelková, Patriot o.s. 
Jiří Trna, SHR Slavíč 
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí 
Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Ludmila Jiráňová, JUKO Rouské 
Zdeněk Lév, obec Střítež n/L 
Petr Šindler, obec Partutovice 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
František Kopecký, fyzická osoba 
 
Hosté: 
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojového partnerství 
Jiří Bakalík, tajemník magistrátu Přerov 
Markéta Čočková, Ekoprimafin 
 
 
 
Filip Koněčný přivítal přítomné členy a hosty a poté zahájil Valnou hromadu. Představil návrh 
programu: 
 
 

1) Úvod 
2) Alokace k jednotlivým fichím v r. 2008 a vyhlášení výzev  
3) Vnitřní směrnice     
4) Informace a další postup využití dotace z Olomouckého kraje 
5) Studijní cesta  Rozvojového partnerství a MR Hranicko 
6)  Různé 
7) Závěr 

 
 
 
 



 
 
2/  Alokace k jednotlivým fichím v r. 2008 a vyhlášení výzev  
František Kopecký seznámil přítomné s přidělenou alokací pro rok 2008, osvětlil, proč je 
výrazně nižší, než se při tvorbě SPL očekávalo a jaké důsledky to má na původní plány 
vyhlášení 1. Výzvy. Touto situací se zabýval Programový výbor 10.6.2008, který navrhl kvůli 
nižší alokaci snížit počet vyhlášených fichí ze 6 na 4, tak aby v každé fichi bylo dostatečné 
množství finančních prostředků. Výbor partnerství  tak doporučuje Valné hromadě 
odsouhlasit tento návrh 4 fichí s následujícími alokacemi: 
 
Fiche procent  Kč 
Rozvoj zemědělských podniků  20,0      1 387 820,0    
Lesnická technika  15,0      1 040 865,0    
Veřejná prostranství  25,0      1 734 775,0    
Spolkový život a sport  40,0      2 775 640,0    
celkem 100,0      6 939 100,0    

 
 
 
 
František Kopecký dále představil návrh výzvy, která je již z formálního hlediska schválena CP 
SZIF, dále návrh inzerátu, který bude otištěn 25.7.2008 a 1.8.2008. Výzva č 1/2008 bude 
vyhlášena 25.7.2008 a termíny přijímání žádostí jsou stanoveny k jednotlivým fichím a to 
takto: Rozvoj zemědělských podniků 1.- 22.9.2008, Lesní technika 1. – 23.9.2008, Veřejná 
prostranství 1. – 24.9.2008 a Spolkový život a sport 1. – 25.9.2008.  
Dále informoval o informačním semináři pro žadatele v programu Leader, který se uskuteční 
dne 31.7.2008. 
 
Usnesení: 
Valná hromada schvaluje pro rok 2008 vyhlášení 4 fichí: Rozvoj zemědělských podniků, 
Lesnická technika, Veřejná prostranství, Spolkový život a sport s výše uvedenými alokacemi. 
(pro: 15, proti: 1, zdržel se: 1) 
 
Valná hromada schvaluje přednesený návrh výzvy a návrh inzerátu. Dále schvaluje termín 
vyhlášení Výzvy č.1/2008 a termíny přijmu žádostí pro jednotlivé fiche:  Rozvoj zemědělských 
podniků 1.- 22.9.2008, Lesní technika 1. – 23.9.2008, Veřejná prostranství 1. – 24.9.2008 a 
Spolkový život a sport 1. – 25.9.2008. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
3/   Vnitřní směrnice     
Gabriela Olivová představila návrh aktualizace vnitřních směrnic. Změny se týkaly především 
upřesnění organizačních vztahů mezi zaměstnanci, odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců 
a dále upravují pravomoci  finanční manažerky/asistentky provádět platby přes internetové 
bankovnictví, ke kterému má přístupové kódy. 
 



 
 
Dále představila rozpočet na rok 2008, stránku výdajovou i příjmovou. Tento rozpočet byl již 
schválen Výborem partnerství dne 21.května 2008. 
 
Usnesení: 
Valná hromada schvaluje aktualizaci vnitřních směrnic dle předloženého návrhu. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2008 v předloženém znění. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
4/  Příspěvek z Olomouckého kraje 
František Kopecký informoval přítomné o schválení příspěvku na činnost MAS z rozpočtu 
Olomouckého kraje pro rok 2008 ve výši 200.000,- Kč, přičemž se předpokládá 20% 
spolufinancování využití tohoto příspěvku. Výbor partnerství odsouhlasil 21. května 2008 na 
svém zasedání konkrétní využití příspěvku MAS a to na zajištění externího poradenství MAS, 
které především pomůže žadatelům z řad členů MAS a dalším potenciálním žadatelům 
s konzultacemi při přípravě Žádostí do Výzvy č.1/2008 (Fiche č.1,4,5,6) a Výzvy č.1/2009 
(Fiche č.2,3,7). Předseda sdružení Filip Konečný navrhl objednat nákup služeb externího 
poradenství u Hranické rozvojové agentury, z.s. Žádný jiný návrh na poskytovatele této 
služby nepadl. 
 
Usnesení: 
Valná hromada schvaluje využití příspěvku na externí poradenství v předneseném znění  a 
schvaluje Hranickou rozvojovou agenturu jako dodavatele těchto služeb. Dále pověřuje 
Výbor partnerství přípravou smlouvy o dílo a pověřuje předsedu k podpisu připravené 
smlouvy o dílo. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
5/  Studijní cesta MR Hranicko a Rozvojového partnerství  
Gabriela Olivová informovala Valnou hromadu o přípravě studijní cesty za příklady dobré 
praxe MR Hranicka a Rozvojového partnerství. Cesta se uskuteční na území partnerské MAS 
Kyjovské Slovácko v pohybu, cesta bude dvoudenní a součástí bude seminář o programu 
Leader+ a Leader ČR (které byly v Kyjovském Slovácku realizovány) a také ukázky 
realizovaných projektů. 
 
Usnesení: 
Valná hromada bere na vědomí informace o studijní cestě. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
6/  Různé 



 
 
 Aktualizace a vyhodnocení Strategie rozvoje regionu Hranicko 
Gabriela Olivová informovala o právě probíhajícím hodnocení  a aktualizaci Strategie rozvoje 
regionu Hranicko. V současné době je vyhodnocen akční plán, pro aktualizaci strategie bude 
vytvořena pracovní skupina, která bude složena ze zástupců obcí, neziskových organizací, 
podnikatelů (zemědělců) a zástupců firem, jelikož strategie je určena pro celý region 
Hranicko (ORP Hranice). Gabriela Olivová navrhuje za Rozvojové partnerství nominovat do 
pracovní skupiny 2 – 3 zástupce. 
Do pracovní skupiny se za Rozvojové partnerství nominovali: Pavla Krbálková, František 
Maršálek a Filip Konečný. 
 
Země živitelka 
Gabriela Olivová informovala Valnou hromadu o účasti Rozvojového partnerství na výstavě 
Země Živitelka v Českých Budějovicích, která se koná poslední týden v měsíci srpnu. 
Rozvojové partnerství se bude prezentovat s svými partnerskými MAS (Frýdlantsko, Kyjovské 
Slovácko a Český západ) stejně jako v loňském roce. Náklady na stánek jsou 1000 Kč pro 
všechny 4 MAS, čili 250 Kč pro jednotlivé MAS. 
 
Přijímání nového člena 
Paní Markéta Čočková představila společnost Ekoprimafin, která má zájem o členství 
v Rozvojovém partnerství. Představila aktivity společnosti a také záměry společnosti. 
 
 
Usnesení: 
Valná hromada schvaluje přijetí společnosti Ekoprimafin do Rozvojového partnerství Regionu 
Hranicko. 
(pro: 17, proti:0, zdržel se:0) 
 
 
 
 
 
 7/  Závěr 
Filip Konečný poděkoval přítomným za účast a rozloučil se. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Gabriela Olivová 
 
 
Ověřil: Filip Konečný 
 
 
   


