Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko
Ze dne 24. června 2010
Přítomni:
Miluše Stržínková, obec Rouské
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Josef Voldán, obec Malhotice
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Martin Polák, obec Partutovice
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Radovan Mikuš, FO Všechovice
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Zdeněk Lév, MR Hranicko
Libuše Sehnálková, Ženy Býškovice
Jana Světlíková, rybářský svaz Býškovice
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Omluveni:
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka
František Maršálek, ZD Partutovice
Kočnarová Petra, obec Skalička
Hosté:
František Kopecký, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura
Filip Konečný přivítal přítomné a zahájil jednání.
František Kopecký představil program jednání a navrhl změnu, a to změnit bod programu
Schválení jednacího řádu VH, schválení případných změn stanov na Stanovení nového
termínu pro schválení jednacího řádu VH a změn stanov a posunutí tohoto bodu na první
místo
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
Program:
1. Stanovení nového termínu pro schválení jednacího řádu VH a změn stanov
2. Kontrola usnesení z minulé VH
3. Schválení projektů Spolupráce: Ovocné stezky, Solární veřejné osvětlení, Minimuzea
II.
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4. Výsledky Výzvy č. 1/2010 Programu LEADER
5. Informace o běžících Projektech spolupráce: Mobilní vybavení, Mapování nevyužitých
prostor, Minimuzea I.
6. Schválení aktualizované Strategie rozvoje regionu Hranicko
7. Stanovení harmonogramu aktualizace SPL
8. Spuštění poradenství Zelená úsporám
9. Oslovení příjemců z LEADERu s žádostí o dar na činnost
1/ Stanovení nového termínu pro schválení jednacího řádu VH a změn stanov
František Kopecký uvedl, že kvůli administraci výzvy a přípravě 3 nových Projektů spolupráce
nevybyl čas na přípravu kvalitních podkladů pro tento bod, proto navrhuje, aby se jednací
řád VH a případné změny stanov odsunuly na zářijový termín, kdy přes léto bude více času
oboje připravit. To samé se týká též přehodnocení smlouvy s Hranickou rozvojovou
agenturou.
Usnesení:
VH pověřuje Výbor partnerství přípravou jednacího řádu VH, návrhem změn stanov a
vyhodnocením smlouvy s HRA do 31. 8. 2010.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2)
2/ Kontrola usnesení z předešlého jednání VH
František Kopecký zkontroloval usnesení z předešlého jednání Valné hromady. Při kontrole
nebylo zjištěno žádné pochybení. Stanovený úkol pro kancelář MAS a to vložení zápisů
z Programového výboru na web byl splněn.
3/ Schválení projektů Spolupráce
3.1. Moravské a slezské ovocné stezky
Kopecký představil projekt Moravské a slezské ovocné stezky, především aktivity, výstupy a
rozpočet projektu. Ten pro naši MAS činí 632.000,- Kč. Cílem projektu je propagace,
vzdělávání, osvěta a další měkké aktivity v oblasti ovocnářství. Projekt bude realizován
celkem sedmi MAS v období jaro 2011-podzim2012. Partnerské MAS se dohodly na ponížení
dotace ze 100% na 90% kvůli zisku preferenčních bodů. Spolufinancování bude částečně
kompenzováno tím, že i my jako MASka se můžeme stát dodavatelem některých služeb pro
tento projekt. Předfinancování bude řešeno úvěrem, v době realizace už bude splacen úvěr
za projekt Nevyužité prostory a proto můžeme otevřít další úvěr.
Usnesení:
VH schvaluje podání projektu Moravské a slezské ovocné stezky.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 4)
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3.2. Slunce svítí i v noci
Kopecký představil hlavní kostru projektu Slunce svítí i v noci, díky němuž bude na Hranicku
instalováno několik desítek lamp solárního veřejného osvětlení. Partnerem je MAS Prostějov
venkov o.p.s. Systém financování projektu je takový, že předfinancování 90% i
spolufinancování 10% zajistí formou půjčky a daru zapojené obce, MAS tak nebude mít
s realizací projektu žádné neuznatelné výdaje na úroky z úvěru apod. Kopecký informoval, že
s kolegyní Švitelovou navštívili obec Modrá u Velehradu, která se na solární veřejné osvětlení
cíleně zaměřuje a má ho téměř v celé obci. Kopecký informoval, že se počítá s max.
rozpočtem 100.000,- Kč vč. DPH na 1 světlo. V tuto chvíli sbíráme definitivní podklady od
obcí, především katastrální mapy a územní souhlasy. Zapojeny jsou obce Bělotín, Býškovice,
Horní Újezd, Jindřichov, Malhotice, Opatovice, Partutovice, Rouské, Skalička, Střítež n.L.,
Všechovice. Snahou bude ponechat technické řešení co nejobecněji, tak aby se až před
realizací s odborníky rozhodlo, které osvětlení bude vhodnější (solární panely v hlavě lampy
nebo zvlášť, sporožárovky nebo LED lampy, výkony, svítivost apod.). Realizace by proběhla
na jaře 2011.
Usnesení:
VH schvaluje podání projektu Slunce svítí i v noci.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
3.3. Za poznáním a odkazem předků II.
Kopecký představil hlavní kostru projektu Za poznáním a odkazem předků II., který navazuje
na právě realizovaný stejnojmenný projekt tím, že dojde spolu s MAS Mohelnicko ke vzniku
dalších 4 venkovských expozic, na Hranicku to budou další 2 expozice, které prošly měkkou
přípravou v rámci projektu Za poznáním MR Hranicko, a to muzeum Bohuslava Fuchse
v hasičárně ve Všechovicích (spolupráce s ČVUT) a muzeum místní historie na zámku
v Potštátě. Realizace by proběhla během roku 2011. Předfinancování ve výši 90% a
spolufinancování ve výši 10% zajistí zapojené obce Všechovice a Potštát formou půjčky a
daru. Obce nyní pracují na dokončení rozpočtů. Projekt opět doplní dvě vzdělávací akce.
Usnesení:
VH schvaluje podání projektu Za poznáním a odkazem předků II.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
4/ Výsledky Výzvy č.1/2010
Kopecký uvedl, že prozatím nemůže VH seznámit s výsledky Výzvy. Výběrová komise
stanovila pořadí projektů na svém jednání 22.6.2010, výsledky však zatím nejsou schváleny
Programovým výborem, ten se měl sejít před Valnou hromadou, ale byl neusnášeníschopný,
takže musí dojít ještě k jedné schůzce. Celkově bylo podáno 18 projektů, převis zájmu je
letos pouze o 95.000,- Kč vyšší, než je alokace na výzvu. K dořešení zbývá jedna sporná
situace u jednoho projektu.
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5. Informace o běžících Projektech spolupráce: Mobilní vybavení, Mapování nevyužitých
prostor, Minimuzea I.
Kopecký informoval o běžících Projektech spolupráce: a) Mobilní vybavení – máme
vysoutěženo, zakoupeno a po různých peripetiích též předáno 5 stanů, 2 podlahy, 1 podium
a 20 ks setů. Kopecký ukázal fotografie z jednotlivých školení na montáž a demontáž
vybavení. Plánuje se schůzka partnerů na vznik provozního řádu. Jako propagační akce
projektu proběhne Den s regionem Hranicko 4.9.2010. Čeká nás ještě zadávací řízení a nákup
zvukové a projekční aparatury, stánků případně chladícího zařízení.
Projekt Minimuzea I., proběhla přípravná schůzka s panem Kavalou z Bělotína a paní
Světlíkovou z Býškovic. Bude vyhlášeno společné zadávací řízení pro obě expozice v průběhu
července.
Manažer projektu Nevyužité prostory Jan Balek pak v prezentaci (příloha zápisu) představil
aktuální stav projektu. Databáze funguje, prozatím je v ní 20 objektů, proběhne závěrečný
seminář 15.7.2010 ve Špičkách, o aktuálnost databáze se bude starat nadále Hranická
rozvojová agentura.
6. Schválení aktualizované Strategie rozvoje regionu Hranicko do roku 2013
Kopecký uvedl, že je potřeba Valnou hromadou schválit aktualizaci Strategie rozvoje regionu,
kterou připravila Hranická rozvojová agentura. Původní strategie již byla nevyhovující,
aktualizovaná verze vznikla posledního půl roku, členové MAS o procesu byli informováni a
mohli se do něj zapojit. Strategii obdrželi na své emaily několik dní před dnešní VH. Byl dán
prostor k dotazům, do diskuse se ale nikdo nezapojil, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení:
VH schvaluje aktualizovanou Strategii rozvoje regionu Hranicko do roku 2013
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
7. Stanovení harmonogramu aktualizace SPL
Kopecký vysvětlil postup ohledně aktualizace SPL v polovině programu, který nás na podzim
čeká. Jelikož také bude v prosinci 2010 končit mandát Programovému výboru a Výboru
partnerství, navrhl, aby současné složení ukončilo svůj mandát už v říjnu 2010 a aktualizaci
tak už připravoval nově zvolený Programový výbor. V diskusi převládl názor ponechat
mandát až do prosince 2010. Především kvůli tomu, že budou obecní volby a do MAS mohou
přijít úplně noví zástupci členů, kteří budou potřebovat chvíli na zorientování se. Následně
tedy byl odsouhlasen následující harmonogram:
Červenec – srpen 2010 zhodnocení Výzvy, každoroční sebeevaluace (dotazník mezi členy), dořešení jednacího
řádu a změn stanov
Září – říjen 2010 – analýza naplňování cílů, monitorovacích indikátorů SPL, analýza finančního plánu SPL, zájem
o jednotlivé Fiche, dopad na rozvoj regionu
Listopad – prosinec 2010 – aktualizace SPL pro roky 2011-2013
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Prosinec 2010 – konec mandátu Programového výboru a Výboru partnerství, volba nových členů, volba
nového předsedy
Leden – únor 2011– schvalování úprav Fichí a metodických pokynů
Duben 2011 - vyhlášení Výzvy č.1/2011

Usnesení:
VH bere na vědomí harmonogram aktualizace SPL v polovině programu
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
8. Spuštění poradenství Zelená úsporám
Kopecký informoval o plánovaném spuštění poradenství k programu Zelená úsporám. Kvůli
nemožnosti kombinace úvazků je nutno na poradenství přijmout na malý úvazek nového
člověka. Bude rozeslán email členské základně, zda někdo neví o vhodném kandidátovi. Na
dotaz, proč nedělá poradenství už dříve řešený pan Lenža, Kopecký odpověděl, že s panem
Lenžou se nadále počítá, avšak na pozici odborného poradce na technické řešení. Nebude
schopný zajistit 8 hodin týdně sezení v kanceláři v Hranicích a řešit s klienty úvodní obecné
vstupní informace.
9. Oslovení příjemců z LEADERu s žádostí o dar na činnost
Kopecký uvedl, že před několika měsíci byli obesláni příjemci z LEADER ČR 2006 s žádostí o
dar na činnost dle předešlého Valnou hromadou schváleného postupu, bohužel nikdo
z oslovených nereagoval vůbec nijak. Kopecký se tedy v diskusi dotázal, zda oslovení
zopakovat a zda už tentokrát bude nějaká reakce. MAS si toto oslovení odsouhlasila za
všechny podpořené projekty, proto by toto rozhodnutí měli respektovat i zástupci
jednotlivých příjemců z řad členů.
Filip Konečný na závěr poděkoval všem členům za účast a jednání ukončil.

Zapsal:
František Kopecký
Ověřil:
Filip Konečný
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