Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko
ze dne 23. června 2011
Přítomni:
Miluše Stržínková, obec Rouské – PM od Radovana Mikuše
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Vojtěch Skácel, FO Rakov –
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Zdeněk Lév, MR Hranicko – PM od Jany Černé
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Oldřich Šnajdárek, FO Klokočí
František Maršálek, ZD Partutovice – PM od Pavla Černého
Kočnarová Petra, obec Skalička
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o.
František Kopecký, FO Hustopeče n/B
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka
Josef Voldán, obec Malhotice
Pavla Krbálková, MR Záhoran – PM od Arnošta Hradila
Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice
Celkem 19 platných hlasů
Omluveni:
Radovan Mikuš, FO Všechovice
Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Marta Pavelková, Patriot Olšovec
Ing. Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o.
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Pavel Černý, Hranicko, a.s.
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou
Hosté:
Lucie Machová, MAS Hranicko
VH nebyla v 15 hodin usnášení schopná, dle stanov se čekalo do 15:30 hodin na začátek
náhradní Valné hromady
Vojtěch Skácel přivítal přítomné v obci Rakov a zahájil jednání.
Zapisovatel: Lucie Machová
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Ověřovatel zápisu: M. Stržínková, P. Kočnarová
V. Skácel představil dnešní program:
Program jednání:
1) Kontrola minulých usnesení, zvolení ověřovatele zápisu
2) Schválení žádosti o zrušení členství – Marie Čočková
3) Zpráva o výsledcích Výzvy č. 1/2011
4) Schválení podání projektu spolupráce Minimuzea II.
5) Schválení provozu systému Mobilní vybavení
6) Aktuální stav PS Minimuzea I., Moravské a slezské ovocné stezky
7) Vznik značky Moravská brána regionální produkt
8) Schválení žádosti MR Hranicko o to, aby MAS podala projekt Pracovní týmy II.
9) Finanční zpráva podaných žádostí o proplacení – realizace Výzvy č. 1/2009
10) Info o uzavření Dodatku ke smlouvě o externím poradenství s HRA
11) Pracovní skupiny MAS
12) Různé
13) Závěr
Usnesení: (přítomno 16 platných hlasů)
VH souhlasí s celkovým programem jednání.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0)
1) Kontrola minulých usnesení
F. Kopecký provedl kontrolu minulých usnesení. M. Stržínková měla dotaz na F. Kopeckého,
zda je již připravena Smlouva o udržitelnosti databáze nevyužitých prostor – Brownfieldů?
Kancelář MAS smlouvu připravenou ještě nemá, předseda MAS V. Skácel dal kanceláři MAS
termín vyhotovení smlouvy do 15.7.2011.
Usnesení:
VH bere na vědomí kontrolu minulých usnesení.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0)
2) Žádost o zrušení členství v MAS – Marie Čočková
Kancelář MAS obdržela dne 2. 5. 2011 žádost o zrušení členství v Rozvojovém partnerství
Regionu Hranicko. M. Čočková do žádosti důvod neuvedla.
Usnesení: (přítomno 19 platných hlasů)
VH bere na vědomí Žádost o zrušení členství v MAS paní Marie Čočkové.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)
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3) Zpráva o výsledcích Výzvy č. 1/2011
F. Kopecký seznámil přítomné členy s výsledky Výzvy 1/2011, dle tabulky, která je taktéž
písemnou přílohou tohoto zápisu.
Ve F2 jsou doporučené MAS 2 projekty, s přidělenou výší dotace 1.420.000 Kč;
Ve F6 jsou doporučené MAS 3 projekty, s přidělenou výší dotace 2.098.080 Kč;
Ve F9 jsou doporučené MAS 5 projektů, s přidělenou výší dotace 2.612.319 Kč.
Celkem tedy 10 projektů, s celkově přidělenou výší dotace 6.130.399 Kč.
F. Kopecký dále informoval, že podáno bylo celkem 26 projektů, ze kterých 2 žadatelé
odstoupili, a jeden byl vyřazen na základě administrativní kontroly MAS. Registrace projektů
proběhla 22. 6. 2011 na RO SZIF v Olomouci.
Usnesení:
VH bere na vědomí zprávu o výsledcích Výzvy č. 1/2011.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)
4) Schválení podání projektu spolupráce Minimuzea II.
Dle nových pravidel PRV IV.2.1. je maximální výše výdajů na jednoho žadatele (MAS)
1.500.000 Kč za všechny registrované žádosti v rámci jednoho kola příjmu žádostí. Jelikož je
rozpočet takto omezen, MAS podá na místo 2 projektů jen jeden a to projekt, který byl
schválen VyPa jako projekt č. 1 - Minimuzea II. Partneři projektu jsou MAS Mohelnicko a
Kraina Dinozaurów z Polska.
Aktivity – vznik expozice na Potštátě a v obci Všechovice. Oproti minulé Výzvě jsou posílené
měkké aktivity. Dnes proběhlo jednání na kanceláři MAS s p. Galasem (Potštát) a M.
Tomášovou (Všechovice) ohledně rozpočtu projektu:
Potštát – libreto, muzejní expozice a vybavení expozice – celkem 489.000 Kč
Všechovice – libreto, muzejní expozice, vybavení expozice, stavební práce + VP – celkem
750.462 Kč
+ měkké aktivity – 259.000 Kč
celkem rozpočet 1.498.462 Kč.
Míra dotace 90%, Potštát i Všechovice souhlasí s předfinancováním projektu, bude to na
způsob jako u Minimuzeí I. – dar + půjčka.
Inovační prvek – vznik nové hry, na způsob hry MR Hranicko Poznejme Hranicko. Do hry
budou zapojeny okolní muzea v regionech partnerských MAS.
Realizace projektu 2012, podání Žádosti o dotaci v pondělí 27.6.2011.
Usnesení:
VH schvaluje podání Žádosti o dotaci na projekt spolupráce Moravsko-polské cesty tradic a
poznání.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)
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5) Schválení provozu Mobilního vybavení
VyPa na svém jednání dne 16. 6. 2011 schválil a doporučil ke schválení VH Smlouvy o
provozu Mobilního vybavení. Společně se smlouvami schválil i Provozní řád a Smlouvu o
hmotné odpovědnosti.
Připomínky k tomuto nebyly žádné.
Usnesení:
VH schvaluje dlouhodobý systém provozu Mobilního vybavení v majetku MAS.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)
6) Aktuální stav PS Minimuzea I., Moravské a slezské ovocné stezky
Minimuzea I. – stavební práce jsou ukončené, před podání Žádosti o proplacení.
Moravské a slezské ovocné stezky – právě probíhá mapování, na místo 5 seminářů bude
jedena velká akce – exkurze na Hostětín, která se uskuteční 23.8.2011 – budou ještě
rozeslány pozvánky.
Další plánovaná akce na Hranicku – akce s názvem Ovocný den, který se bude konat
8.10.2011 na Zámku v Hranicích. jedná se o „3 akce v jednom“ – propagace PS Moravské a
slezské ovocné stezky + Farmářský trh + soutěž o nejlepší koláč a slivovici Patriotu Olšovec.
F. Kopecký opět vyzval všechny členy, aby dávali typy na okolní sady, áleje, recepty, příběhy
o stromech, lidi, kteří jsou zapálení do ovocnářství………
J. Světlíková zašle kanceláři MAS nějaké info o sadech….
Usnesení:
VH bere na vědomí zprávu o aktuálním stavu projektů spolupráce.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)
7) Vznik zančky Moravská brána regionální produkt
Tento bod se probíral na jednání VyPa 16.6.2011, ze kterého nevzešlo žádné usnesení.
Členové nemají jednoznačný názor, zůstalo otevřené.
S regionální značkou je počítáno v SPL, 3 žadatelé se k RZ již zavázali v ŽoD.
MAS se snaží tento rok RZ rozběhnout společně s MAS Záhoří Bečva – více zápis z jednání
VyPa ze dne 16.6.2011.
V předešlých dnech proběhla telefonická anketa, ve které jsme se ptali výrobců na Hranicku,
zda by měli zájem o tuto RZ. Pro některé výrobce je to něco nového, musí si to rozmyslet,
někteří (cca 10 výrobců) by zájem měli. Voldán, Lév - pro začátek je to dobré.
Regionálním koordinátorem značky by měla být HRA, s tím, že MAS bude HRA nápomocna.
Jít by se mělo cestou zapojení do Asociace regionálních značek (ARZ). Do ARZ je zapojeno již
15 regionů ČR, pokud to dobře půjde, první certifikáty by mohly být uděleny v listopadu 2011
i u nás na Hranicku.
Financování projektu – je možnost získat finanční prostředky z Olomouckého kraje, F.
Kopecký s p. Horníkem se chystají na jednání na OK s p. Horákem, náměstkem hejtmana.
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Podala by se Žádost o významné projekty, podmínkou toho je, že prostředky musí být
vyčerpané ještě tento rok. Další návrh F. Kopeckého byl, vytvořit fond RZ MB, do kterého
přispějí všichni partneři projektu (2 MAS, 4 MR) určitou výší finančních prostředků. MAS
Hranicko je schopna uvolnit ze svých prostředků 40.000 Kč, finální částka bude záležet na
tom, jak přispějí i ostatní partneři. Výše příspěvku musí být od partnerů adekvátní. O
finančních prostředcích fondu RZ MB bude rozhodovat pracovní skupina MB a může být
využit pro rozjezd značky, kdyby nastala komplikace s významnými projekty, spíš ale pro
aktivity v roce 2012. Měla by to být taková jistota či rezerva, tak aby fungování značky
nestálo a nepadalo ze dne na den s momentálními možnostmi financování.
F. Kopecký navrhuje odsouhlasit koordinátora a vznik RZ MB, odsouhlasit 40.000 Kč do fondu
RZ MB.
RZ bude soběstačná až tak za 3 roky, rozjezd bude těžký a nebude asi ani výdělečný.
Diskuse:
Maršálek – pokud bude RZ fungovat a za příznivých podmínek, určitě se zapojí – reklama je
zapotřebí;
Lév – je pro vznik RZ, pokud se RZ rozjede, musí se dělat vše pro to, aby se značka rozvíjela a
začala být co nejdříve výdělečná;
Vomáčka – je to pro podnikatele velice zajímavé, doporučuje do toho jít, bude ovšem trvat,
než začne značka prosperovat…..je to i o předání zkušeností atd…
Skácel - má problém s financováním celého projektu, má obavy, že MAS se díky tomu
dostane do finančních potíží.
Usnesení: (přítomno 18 platných hlasů)
VH souhlasí se vznikem regionální značky Moravská brána a se zařazením území působnosti
MAS do území regionální značky Moravská brána – regionální produkt.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se: 2)
Usnesení:
VH schvaluje jako koordinátora regionální značky Moravská brána – regionální produkt
Hranickou rozvojovou agenturu.
(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 3)
Usnesení:
VH souhlasí s uvolněním finančních prostředků do fondu provozu regionální značky ve výši
max. 40.000 Kč, pokud se tak v obdobné výši zapojí i ostatní partneři.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se: 2)
8) Schválení Žádosti MR Hranicko o to, aby MAS podala projekt Pracovní týmy II.
Na jednání VyPa 16.6.2011 byla představena M. Tomášovou anotace projektu, kterou VyPa
schválil a doporučil VH ke schválení.
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M. Stržínková – zařadit do cílových skupin také zdravotně postižené. Ostatní členové byli
proti, je jich na území málo a čím širší cílová skupina bude, tím je to pro získání dotace a plus
body horší. Zdravotně postižení můžou být i ve skupině uchazečů o práci v evidenci na ÚP
déle než 5 měsíců.
F. Kopecký přednesl návrh financování přípravy projektu – 10.500 Kč, přičemž polovinu by na
svá bedra převzala HRA, zbývající polovinu MAS (5.250 Kč).
V upravené anotaci, která byla předložena na VH Hranickou rozvojovou agenturou se
objevila také věta, že v případě úspěšnosti projektu by si HRA fakturovala bonus ve výši 1%
z přiznané dotace – v rámci nepřímých nákladů.
O tomto návrhu nebyli informováni ani manažeři MAS, protože aktualizovaný podklad
k jednání se jim dostal do rukou až těšně před odjezdem na VH a nikdo z HRA na tento
požadavek kancelář MAS neupozornil.
Většina členů byla proti, mělo to být řečeno již na jednání VyPa dne 16.6.2011 a nebo je
s tímto faktem měl seznámit zástupce HRA přímo na dnešním jednání VH. VH schválí podání
projektu bez bonusu 1%, o výši a podobě bonusu bude jednat předseda MAS V. Skácel
s ředitelkou HRA M. Škrobánkovou.
Usnesení:
VH schvaluje podání Žádosti MR Hranicko na projekt Podpora nezaměstnaných regionu
Hranicko, dle předneseného znění schváleného Výborem partnerství dne 16.6.2011.
(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)
9) Finanční zpráva podaných Žádostí o proplacení – realizace Výzvy 1/2009
F. Kopecký informoval přítomné členy, že v minulých dnech byl proplacen poslední projekt ze
strany SZIF a to obci Rakov, a tím pádem byla Výzva č. 1/2009 uzavřena s těmito výsledky:
Celkem bylo 14 projektů.
Korekce: Obec Bělotín a Penzion Ostravanka ve výši 50.179 Kč.
Celkem se ušetřilo za Výzvu – 131.044 Kč
MAS nevyčerpala v roce 2009 z rozpočtu na zázemí celkem 201.156 Kč (neproplacené mzdy).
Celkově byla výzva 1/2009 úspěšná na 96,4 %, nevyčerpané 3% se převádí zpět do projektů
IV.1.2. dalších let. Přehledná tabulka je na www.regionhranicko.cz.
Usnesení:
VH bere na vědomí finanční zprávu podaných Žádostí o proplacení – realizace Výzvy č.
1/2009 dle předneseného znění.
(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)
10) Info o uzavření dodatku ke smlouvě o externím poradenství s HRA
V. Skácel informoval členy VyPa o uzavření dodatku s HRA na externí poradenství. Dodatek
byl uzavřen na částku 100.000 Kč na rok + byla také uzavřena darovací smlouva na to, že HRA
daruje MAS do konce tohoto roku 15.000 Kč.
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Nejpozději do konce října 2011 proběhne další jednání ohledně dodatku s HRA na další rok,
na kterém se dohodnou na tom samém znění nebo na jiném znění dodatku s HRA.
Usnesení:
VH bere na vědomí informaci o uzavření Dodatku ke Smlouvě o externím poradenství s HRA.
(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)
11) Pracovní skupiny MAS
F. Kopecký uvedl, že by se na základě Střednědobého hodnocení programu měla pro
zbývající období jasně definovat a vymezit role pracovních skupin. Dle Kopeckého jsou
důležité a je jich potřeba, protože v nich by měly vznikat odborné názory, cíle a potřeby
jednotlivých priorit SPL. Měla by se také zabývat přípravou SPL 2014-2020. Návrh je, že
Pracovní skupina bude jmenována VH, zodpovídala by se také VH, v případě, že programový
výbor nedá na doporučení pracovní skupiny, musí zdůraznit VH důvod. Členství v pracovní
skupině by bylo tedy jasně dané a člen by měl odpovědnost za aktivní účast. Dnes je to tak,
že zvaní jsou všichni a přijít nemusí nikdo.
Dnes na jednání VH by členové měli říct, jestli pracovní skupiny vůbec ano či ne, jaké
pracovní skupiny bychom měli mít a s jakým zaměřením. Složení pracovních skupin nemusí
být jen ze členů MAS, můžou tam být i lidé z venku, kteří mají v dané oblasti praxi a
zkušenosti.
Z diskuse vyplynulo, že toto chce podrobnější debatu, např. na setkání PV a VH ke
zhodnocení Výzvy 2011.
Skácel – má připomínky k metodickým pokynům, MAS by měla přehodnotit preferenční
kritéria, vyřadit z preferenčních kritérií inovace, snížit míru dotace a max. výši dotace, ať jsou
prostředky pro více projektů.
V týdnu 11. – 15. 7. 2011 poslat pozvánku členům PV + VK na schůzku ke zhodnocení Výzvy č.
1/2011.
Další jednání VH bude cca v říjnu 2011.

Zapsala:
Lucie Machová

Ověřil:
P. Kočnarová
M. Stržínková

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

