
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 

Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 

Ze dne 15. října 2009 
 
 
Přítomni: 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou 
Pavla Krbálková, MR Záhoran 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
Arnošt Hradil, FO Provodovice 
Josef Voldán, obec Malhotice 
Alena Veličková, SDH Horní Újezd 
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou 
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov 
Filip Konečný, Skiklub Hranice 
Marta Pavelková, Společnost Patriot  
Vojtěch Skácel, FO Rakov 
 
Omluveni: 
Zdeněk Lév, MR Hranicko 
Jana Světlíková, Rybářský svaz Býškovice 
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka 
 
Hosté: 
Gabriela Olivová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
František Kopecký, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
 
 
Miluše Stržínková přivítala přítomné a představila projekty na obnovu budovy obecního 
úřadu a prostranství před ní, které byly podpořen z Programu LEADER „Měníme Hranicko“ a 
PRV ČR. 
 
Filip Konečný představil program Valné hromady a zahájil jednání. 
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Program: 
1) Úvod 
2) Přijímání nových členů  
3) Projekty spolupráce – Minimuzea 
4) Projekty spolupráce – Mapování a marketing nevyužitých prostor, Mobilní vybavení 

pro kulturní a sportovní akce  
5) Neuznatelné výdaje MAS 
6) Zhodnocení Výzvy č.1/2009 Programu LEADER 
7) Výzva Programu LEADER v roce 2010 
8) Různé  
9) Závěr 

 
 
2/ Přijímání nových členů 
Filip Konečný informoval valnou hromadu o novém zájemci o členství v Rozvojovém 
partnerství, SDH Horní Újezd, který zastupuje Alena Veličková. 
Paní Veličková stručně představila organizaci, kterou zastupuje i vlastní osobu. 
 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje přijetí SDH Horní Újezd jako člena 
Rozvojového partnerství Regionu Hranicko. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0)   
 
3/ Projekty spolupráce - Minimuzea 
František Kopecký představil záměr na podání projektu Spolupráce MAS Mohelnicko a 
Rozvojového partnerství Regionu Hranicko dle předem zaslaného podkladu. Cílem projektu 
je zajistit dotaci na vybudování celkem 4 stálých muzejních expozic (z toho 2 na Hranicku) 
zaměřených na významné historické osobnosti a historický odkaz předků. Dle usnesení 
Výboru partnerství ze srpna 2009 byla účast v projektu přednostně nabídnuta 5 subjektům 
zapojeným do „měkké“ přípravy expozic v rámci projektu „Za poznámi Mikroregionu 
Hranicko“. Management proto vstoupil do jednání se všemi 5 adepty. Na základě reakcí 
subjektů, po zhodnocení stavu připravenosti a vhodnosti záměrů se projektu zúčastní a muze 
tak vzniknou v obci Bělotín – expozice na místní faře o Dr. Jaroslavu Studeném  a 
v Býškovicích – expozice v bývalé škole o plk. Závadovi a historii obce. Kopecký představil dle 
podkladu aktivity, výstupy, harmonogram a důležité podmínky. MAS nemusí do realizace 
projektu vkládat žádné vlastní prostředky, předfinancování i spolufinancování projektu zajistí 
obce Bělotín a Býškovice, každý za svou část projektu. Kopecký informoval, že pokud bude 
projekt schválen a ukáže se jako životný, plánuje MAS vytvoření jakéhosi mustru a získávání 
dotací na další nová muzea v regionu. Nejbližší další výzva pro projekty Spolupráce bude 
v červnu 2010.  
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 

 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje podání projektu „Muzea na Mohelnicku a 
Hranicku“ dle předneseného znění. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
4/ Projekty spolupráce - Mapování a marketing nevyužitých prostor, Mobilní vybavení pro 
kulturní a sportovní akce  
František Kopecký informoval přítomné o aktuálním stavu 2 podaných projektů Spolupráce. 
Projekty byly na základě výzvy CP SZIF uvedeny do bezchybného stavu a čeká se na 
definitivní schválení. Vzhledem k tomu, že bylo málo podaných projektů a dle neoficiálních 
informací ze SZIFu je vysoká pravděpodobnost, že budou projekty schváleny.  
Ad Mapování a marketing nevyužitých prostor: 
Valná hromada byla informována o usnesení Výboru partnerství vyhlásit na pozici manažera 
projektu výběrové řízení. 
Ad Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce: 
Kopecký informoval o plánovaných aktivitách, které budou předcházet samotnému spuštění 
projektu v dubnu 2010 a který Výbor partnerství schválil na jednání 19.8.2009:  
Říjen 2009 – definitivní schválení Žádosti ze strany CP SZIF. 
Říjen – listopad 2009 - realizace intenzivního dotazníkového šetření mezi členy MAS, obcemi, NNO a pořadateli 
z regionu Hranicko.  
Listopad – prosinec 2009 – debata Výboru partnerství a všech členů MAS o nejvýhodnější variantě 
předfinancování a spolufinancování. Paralelně bude probíhat diskuse o konečném soupisu pořízeného 
vybavení. Leden – březen 2010 - Hlášením o změnách necháme SZIFem schválit konečnou podobu sady 
pořizovaného vybavení, ve spolupráci s partnerskými MAS zrealizujeme zadávací řízení. 
Duben 2010 – rozjezd aktivit projektu dle Žádosti: nákup vybavení, školení, akce atd. 
 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje realizaci projektu „Zmapování a marketing 
nevyužitých prostor a pověřuje předsedu ke zplnomocnění zástupce Koordinační MAS 
k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0)   
 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje harmonogram aktivit před zahájením 
realizace projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“ a pověřuje předsedu 
podpisem Dohody o poskytnutí dotace.  
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 

5/ Neuznatelné výdaje MAS  
Gabriela Olivová informovala přítomné o neuznatelných výdajích, které vznikly v rámci 1. 
etapy roku 2009 Programu LEADER „Měníme Hranicko“. V Žádosti o proplacení nebyly 
uznány za způsobilé mzdy za období 12/2008. Jelikož se jedná o korekci převyšující 3%, dle 
PRV byla MAS udělena sankce ve stejné výši. Neuznatelné výdaje jsou tedy za 1. etapu 2009 
136.801 Kč.  
Dále uvedla, že uznatelnost výdajů na mzdy za období 12/2008 v rámci 1. etapy 2009 
konzultovala na RO SZIF Olomouc, bohužel ne písemně. CP SZIF Praha poté uvedl, že jsme se 
s RO SZIF nepochopili v termínech. Žádost o proplacení byla totiž podána v období, kdy již 
byly mzdy proplaceny, v opačném případě by výdaje na mzdy byly uznány, dle vyjádření CP 
SZIF. 
Sankční systém PRV vychází z nařízení Evropské komise a není tedy možné zažádat o 
prominutí na MZe. 
 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství bere na vědomí informace o neuznatelných výdajích 
MAS. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
6/ Zhodnocení výzvy č.1/2009 
František Kopecký uvedl, že ještě nedošlo ke zhodnocení Výzvy č.1/2009. V roce 2008 toto 
zhodnocení proběhlo téměř ihned po registraci projektů. Byla to reakce na identifikované 
nedostatky průběhu Výzvy č.1/2008. Letos, možná i díky tomu, že k průběhu výzvy bylo 
minimum připomínek, takovéto zhodnocení zatím neproběhlo. Proto proběhne 
v následujících týdnech dle mustru níže a Valná hromada bude s výsledkem seznámena na 
příštím zasedání. 
Aby proces hodnocení přinesl požadované výsledky, navrhla kancelář mustr, dle kterého 
bude zhodnocení výzvy probíhat: 
Ihned po registraci projektů na RO SZIF vypracuje manažer písemnou zprávu o průběhu dané 
výzvy, ke které se vyjádří Programový výbor, předseda MAS, předseda Výběrové komise a 
externí poradce MAS. Zpráva bude obsahovat taktéž srovnání s předchozí zprávou včetně 
zhodnocení, jaké opravné prostředky byly použity a jaký byl jejich dopad. Zpráva a všechny 
připomínky pak budou projednány Programovým výborem. S výsledky bude seznámena 
Valná hromada.  
 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje způsob hodnocení výzev Programu 
LEADER „Měníme Hranicko“ v předneseném znění. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
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7/ Výzva Programu LEADER v roce 2010 
František Kopecký představil možnosti vyhlášení výzev v roce 2010. Navrhl, aby byla Výzva 
č.1/2010 vyhlášena tak jako letos na začátku března, ukončena koncem dubna, tak aby byly 
Žádosti zaregistrovány na RO SZIF v červnu 2010. Pokud dojde k nevyčerpání prostředků, 
nebo z jakýchkoliv jiných důvodů je možno vyhlásit následna další výzvu, která by umožnila 
registraci Žádostí v říjnu 2010. Co se týče konkrétních oblastí a Fichí výzvy, Programový výbor 
se na jednání 13.10.2009 usnesl, že bude provedena analýza zájmu o jednotlivé Fiche mezi 
potenciálními žadateli, a dle této analýzy bude začátkem roku 2010 rozhodnuto, které Fiche 
budou vyhlášeny. 
 
Usnesení: 
Valná hromada schvaluje harmonogram vyhlášení výzvy (výzev) pro rok 2010 v předneseném 
znění. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
8/ Různé 
Gabriela Olivová informovala přítomné o podání výpovědi na pozici finanční manažerka a to 
k 31.12.2009. Přičemž v období 1/2010 na základě DPP připraví s novým pracovníkem Žádost 
o proplacení a zaučí jej.  
 
Usnesení: 
Valná hromada bere na vědomí výpověď Gabriely Olivové a pověřuje manažera a předsedu 
MAS zajištěním výběrového řízení na pozici finanční manažer. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
Dále upozornila přítomné, že někteří členové dosud nemají zaplacen členský příspěvek za rok 
2009. 
 
 
 
Filip Konečný poděkoval všem za účast a ukončil Valnou hromadu. 
 
 
 
Zapsala: 
Gabriela Olivová 
 
 
Ověřil: 
Filip Konečný 


