Zápis z výroční Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko
Ze dne 16. prosince 2010
Přítomni:
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o.
Zdeněk Lév, MR Hranicko
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Marie Čočková, FO Střítež n. L.
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Radovan Mikuš, FO Všechovice
Miluše Stržínková, obec Rouské
Kočnarová Petra, obec Skalička
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Libor Vykopal, obec Ústí
František Maršálek, ZD Partutovice
Jana Světlíková, rybářský svaz Býškovice
Ivan Fibich, obec Bělotín
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
Libuše Sehnálková, Ženy Býškovice
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Josef Voldán, obec Malhotice
Václav Vomáčka, městys Hustopeče nad Bečvou
František Kopecký, FO Hustopeče n.B.
Jaroslav Juráň, FO Včelí farma Skalička
Omluveni:
Marta Pavelková, Patriot o.s.
Jana Černá, TJ SPV Střítež n.L.
Blanka Hlaváčková, FO
Hosté:
Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Jaroslav Ludka, obec Rakov
Lubomír Dostál, obec Paršovice
Lubomír Foltýnek, obec Radíkov
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Jaroslav Kuchař, obec Opatovice
Olivová Gabriela, FO
Jan Balek, HRA
Eduard Kavala, obec Bělotín
Marcela Tomášová, FO Všechovice
Zastupování na základě PM:
J. Černá – zastupující Z. Lév
Ing. Pavel Černý – zastupující F. Maršálek
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zvolení ověřovatele zápisu
Kontrola minulých usnesení VH
Dovolba 3 členů Výběrové komise
Dovolba 1 člena Kontrolní komise
Výsledky letního hodnocení MAS
Konečné výsledky čerpání Výzvy 2008
Realizace Programu LEADER v roce 2010
Projekty Spolupráce
Přehled dalších aktivit MAS v roce 2010
Nová pravidla IV.1.1. a IV.1.2. od r. 2011
Jmenování nových členů správní rady Hranické rozvojové agentury za MAS
Sebeevaluace MAS
Schválení změn v rozpočtu na zázemí MAS 2010
Různé

V. Skácel přivítal přítomné členy i hosty a zahájil jednání výroční Valné hromady.
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni F. Maršálek a L. Vykopal.
Při kontrole minulých usnesení bylo vše OK a bez připomínek.
1) Dovolba 3 členů Výběrové komise a 1 člena Kontrolní komise
Nejprve byla navržena volební komise v tomto složení:
Alena Veličková, Filip Konečný, Radovan Mikuš
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) (22 přítomných hlasů + 2 PM)
Byly rozdány volební lístky, kde se hlasovalo pro 3 členy VK a 1 člena KK. (vzor příloha zápisu)
Volební komise vyhodnotila a sdělila tyto výsledky:
Výběrová komise:
• J. Juráň
12 hlasů
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• J. Šindler
• P. Kopča
• D. Škoda
• M. Honová
• V. Vomáčka
• I. Fibich
• M. Čočková
Kontrolní komise:
• V. Vomáčka

12 hlasů
12 hlasů
9 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
17 hlasů

U dovolby do Kontrolní komise p. Vomáčka získal 17 hlasů, což je nadpoloviční většina
přítomných, a stává se tímto 3 členem Kontrolní komise.
Jelikož ve Výběrové komisi neobdržel žádný z nominovaných nadpoloviční počet hlasů,
hlasovalo se veřejně o 3 členech, kteří měli nejvyšší počet hlasů, jedná se o:
J. Juráň, J. Šindler a P. Kopča
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 2)
2) Výsledky letního hodnocení MAS
F. Kopecký informoval členy VH o výsledcích hodnocení MAS, které proběhlo v červenci
2010. Naše MAS získala v hodnocení celkem 132 bodů z možných 180, jiné MAS dosahoval
v průměru 100 bodů. Oblasti, kde MAS nejvíce ztrácela a ve kterých by se měla zlepšit je
hlavně monitoring naplňování SPL a zapojení práce mládeží a žen.
Stručný rozpis bodování je přílohou zápisu Výboru partnerství ze dne 25. 10. 2010.
Usnesení:
VH bere na vědomí zprávu letního hodnocení MAS.
(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0) (24 přítomných hlasů + 2 PM)
3) Konečné výsledky čerpání Výzvy 2008
F. Kopecký seznámil přítomné členy s finančním vyhodnocením Výzvy 1/2008. Tato výzva byla
úspěšná na 98,4 % skutečně proplacených finančních prostředků z přidělené alokace Výzvy č.
1/2008.
Zázemí
MAS

přidělená
alokace:
1000937
v zázemí ušetřeno:
přidělená
Výzva 2008 alokace:
7940037
celkově nevyčerpáno:

skutečně proplaceno:
40060
celkem skutečně
proplaceno:
130775

960877
v procentech:

4,0

7809262
v procentech:

1,6

úspěšnost čerpání v procentech:

98,4
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F. Kopecký také informoval o žádosti jednorázového přípěvku na činnost MAS, který kancelář
MAS bude rozesílat žadatelům z Výzvy 1/2008 hned na začátku roku 2011. Jedná se o částku
ve výši 0,5 – 1% z dotace, která byla definitivně připsána na účet žadatele. Výše příspěvku se
nechává zcela na zvážení žadatele a není povinný.
Usnesení:
VH bere na vědomí konečné výsledky čerpání Výzvy 2008.
(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0)
4) Realizace programu LEADER v roce 2010
F. Kopecký promítal přítomným členům fotky projektů, které byly do této doby financovány
z programu LEADER.
Výzva 2008 – celkem 11 projektů, podané všechny ŽoP, v 10/2010 proplacen poslední
projekt z této Výzvy…..promítání fotografií projektů;
Výzva 2009 – celkem 14 projektů, podané všechny ŽoP, 5 žadatelů má již proplaceno,
promítání fotografií projektů…
Výzva 2010 – celkem 18 projektů, cca 10.000.000 Kč…promítání fotografií z kontroly na místě
před zahájením realizace.
MAS má 3 Výzvy za sebou a 3 Výzvy před sebou, celkem jsme podpořili 43 projektů za cca 25
milionů korun.
5) Projekty spolupráce
Brownfieldy – podaná ŽoP, po kontrole na místě s RO SZIF, čekáme na proplacení dotace. F.
Kopecký představil přítomným členům webovou databázi Nevyužitých prostor, lidé mají
zájem, informují se u HRA, která má databázi v kompetenci.
Mobilní vybavení – podaná ŽoP, před kontrolou na místě s RO SZIF, promítány fotky
z propagační akce Den s regionem Hranicko 2010, fotky z akce MAS Český západ - Slavnosti
jablek, bude se vydávat leták k tomuto projektu – ukázka letáku všech 3 partnerských MAS.
Minimuzea – v měsících leden – únor 2011 budou probíhat stavební práce v Bělotíně a
v Býškovicích, promítány fotky ze semináře „Interaktivní expozice“ v D. Těšicích.
Moravské a slezské ovocné stezky – požádáme město Hranice o předfinancování projektu,
jedná se o částku 632.593 Kč, dále budeme oslovovat obce – spolky a jako poslední možností
je úvěr. Realizace projektu je plánovaná na únor 2011 – květen 2012.(více informací viz.
příloha zápisu)
6) Přehled dalších aktivit MAS v roce 2010
F. Kopecký promítal fotky, ke každé z akcí měl kratší komentář…
• Den s regionem Hranicko 2010
• Konference venkov 2010 – Lázně Bělohrad
• Prezentace MAS na Zámku – akce Svatební dobroty
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• Seminář v Klokočí – projekt KS NS MAS „Propojování místních akcí rozvoje venkova
Ol. Kraje“
• Konference Východního partnerství v Praze – prezentace MAS
Usnesení:
VH bere na vědomí přehled dalších aktivit MAS v roce 2010.
(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0)
8) Nová pravidla IV.1.1. a IV.1.2. od r. 2011
Zjednodušení systému kódů ZV
• stávající systém 13 kódů a 25 limitů se zjednodušuje na 5 kódů a 10 limitů (schváleno
MV 11. 11. 2010)
• MAS již nebude muset na počátku roku předkládat Žádost o roční alokaci
• s rozděleným rozpočtem do jednotlivých kódů, nebude tedy nutné oznamovat a
schvalovat přesuny mezi jednotlivými ZV formou Hlášení a Dodatků;
• MAS uvede na ŽoP za každou „etapu“ součet čerpání v jednotlivých kódech,
• s uvedením částky nebo % čerpaného z celkové alokace na režijní výdaje MAS
• RO SZIF pošle návrh Dodatku k Dohodě s uvedením podmínky čerpání max. 20% z
alokace na IV.1.1., pokud MAS tuto částku nevyčerpá, přesune se ji automaticky do
dalšího roku na IV.1.2. nebo si bude moci formou Hlášení o změnách požádat o
snížení této částky v Dodatku a převede se ji na IV.1.2. ihned do daného roku
• kulturních, sportovních, společenských a prezentačních akcí spolupořádaných MAS v
souvislosti s projekty realizovanými v opatření IV.1.2………..
(více informací v příloze zápisu)
Usnesení:
VH bere na vědomí Nová pravidla IV.1.1. a IV.1.2.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
9) Jmenování nových členů správní rady Hranické rozvojové agentury za MAS
VyPa na svém jednání dne 14.12.2010 doporučil 3 nové členy správní rady HRA za MAS
v tomto složení:
Filip Konečný, Jana Černá, Vojtěch Skácel.
VH nevznesla žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
VH schvaluje jmenování nových členů správní rady Hranické rozvojové agentury za MAS ve
složení F. Konečný, J. Černá a V. Skácel.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
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10) Sebeevaluace MAS
V říjnu 2010 byly rozeslány členům MAS a osobám úzce s MAS spolupracujícím dotazník
Sebehodnocení MAS v souvislosti s realizací programu LEADER „Měníme Hranicko“.
Předmětem hodnocení byli:
• Programový výbor
• Výběrová komise
• Kancelář MAS
• Poradní skupiny
• Facilitátor/metodický poradce MAS
V konečné fázi se sešlo 12 vyplněných dotazníků. F. Kopecký se přimlouvá za lepší spolupráci
při příští sebeevaluaci MAS. Slouží to hlavně jako podkladový materiál pro Programový
výbor, který se tímto vyhodnocením zabývá.
(více informací o sebeevaluaci, viz. zápis z PV 4.11.2010)
Usnesení:
VH bere na vědomí zprávu sebeevaluace MAS 2010.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)
11) Schválení změn v rozpočtu na zázemí MAS 2010
L. Machová představila přítomným rozpočet na III. Etapu 2010 zázemí MAS. Na začátku roku
byla schválena alokace na III. Etapu ve výši 619500 Kč. Jelikož se z II. etapy převáděly finanční
prostředky, alokace na III. Etapu se navýšila na 747000 Kč. Na schůzce VyPa 25. 10. 2010 byly
navrženy odměny zaměstnancům MAS ve výši 20% z hrubé mzdy, navýšení platu L. Machové
z důvodu změny pozice z administrativní pracovnice na finanční manažerku/asistenku,
odměny členům orgánů, propagace, svoz odpadu.
Členové neměli k tomuto námitek.
(náhled rozpočtu na III. Etapu je přílohou tohoto zápisu)
Usnesení:
VH schvaluje navržené změny v rozpočtu na zázemí MAS 2010.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)
12) Různé
E. Kavala předal zcela novou knihu obce Bělotín nejúspěšnější starostce obce Rouské M.
Stržínkové.:)
V. Skácel poděkoval přítomným členům za pozornost a popřál všem pevné zdraví do nového
roku 2011.
Zapsala:
Lucie Machová

Ověřili: F. Maršálek
L. Vykopal
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