Zápis z Výroční Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko
ze dne 15. 12. 2011, Střítež nad Ludinou
Přítomni:
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Zdeněk Lév, MR Hranicko – PM od Pavla Černého
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
František Maršálek, ZD Partutovice
Kočnarová Petra, obec Skalička
František Kopecký, FO Hustopeče n/B
Josef Voldán, obec Malhotice
Pavla Krbálková, MR Záhoran – PM od Miluše Stržínkové
Radovan Mikuš, FO Všechovice
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Ing. Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o.
Arnošt Hradil, Provodovice
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou – PM od Marty Pavelkové
Libor Vykopal, obec Ústí
Ivan Fibich, obec Bělotín
Celkem 21 platných hlasů
Omluveni:
Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Marta Pavelková, Patriot Olšovec
Pavel Černý, Hranicko, a.s.
Miluše Stržínková, obec Rouské
Ing. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče nad Bečvou
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka
Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice
Hosté:
Lucie Machová, MAS Hranicko
Marcela Tomášová, Hranická rozvojová agentura
VH nebyla v 16 hodin usnášení schopná, čekalo se do 16:30 hodin na začátek jednání.
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Vojtěch Skácel přivítal přítomné v obci Střítež nad Ludinou a zahájil jednání.
Zapisovatel: Lucie Machová
Ověřovatel zápisu: P. Pajdla, O. Šnajdárek
V. Skácel představil program jednání:
1. Kontrola minulých usneseni, zvoleni ověřovatele zápisu
2. Zprava o výsledku celorepublikového Hodnoceni MAS
3. Volba třetiny Výběrové komise
4. Informace o jednáních a strategických dokumentech k budoucnosti metody LEADER v
ČR
5. Informace o průběhu projektů Spolupráce - Mobilní vybavení, Minimuzea I.,
Moravské a slezské ovocné stezky, Minimuzea II.
6. Zprava z jednání Programového výboru, info k Výzvě 2012
7. Schválení doplnění Střednědobého hodnocení SPL v polovině programu
8. Návrh statutů pracovních skupin MAS
9. Práce s mládeží, rozšířeni členské základny o mládež - náměty
10. Skutečné čerpání rozpočtu v roce 2011
11. Různé
12. Závěr
Usnesení: (přítomno 20 platných hlasů)
VH souhlasí s celkovým programem jednání.
(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0)
1) Kontrola minulých usnesení
F. Kopecký provedl kontrolu minulých usnesení. Dotaz na M. Tomášovou, jak to vypadá
s projektem na Pracovní týmy II.? Projekt prošel věcným hodnocením, čekáme na
výsledky…., F. Kopecký také informoval přítomné, že Smlouva o provozu databáze
Brownfields byla v červenci roku 2011 podepsána s Hranickou rozvojovou agenturou.
Usnesení:
VH bere na vědomí kontrolu minulých usnesení.
(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0)
2) Zpráva o výsledku celorepublikového Hodnocení MAS
F. Kopecký informoval přítomné o celorepublikovém Hodnocení MAS a jeho výsledcích, které
proběhlo v červenci 2011. Do konce července byl termín vyplnění dotazníku a na základě
tohoto dotazníku probíhala v září 2011 v Praze obhajoba. Až na základě obhajoby ohodnotila
hodnotící komise naši MAS na 165 bodů z možných 200 bodů. Oproti loňskému roku získala
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MAS o 9,2% lepší hodnocení (letos 82,5%, loni 73,3%), zůstáváme v kategorii A mezi
nejlepšími MAS v ČR.
Výsledky tohoto Hodnocení již byly promítnuty do alokace na rok 2012, avšak oproti
minulému hodnocení z roku 2010, kdy byly bonusy vypočítávány jako násobky dle kategorií
(MAS Hranicko, kategorie A 1,3 násobek), tento rok tomu bylo tak, že se počítalo dle
dosažených bodů a proto vyšla alokace MAS zhruba stejně velká jako loni, protože jsme byli
na spodní hranici kategorie A.
F. Kopecký uvedl příklady, ve kterých došlo ke ztrátě bodů, jako např:
• % mladých členů pod 30 let je podprůměrné
• % aktivních členů je nízké
• MAS nemá společný projekt se vzdělávacím institucemi např. VŠ
• MAS nepodporovala a neorganizovala dobrovolnickou činnost, nepřidělovala značky
regionálních produktů
• MAS nepřispívá do celostátních nebo regionálních rozhlasových nebo televizních
stanic a nepropaguje tam svou činnost
MAS se v roce 2012 bude zaměřovat na PS Mládež a rozjezd RZ Moravská brána.
Usnesení: (přítomno 21 platných hlasů)
VH bere na vědomí zprávu o výsledku celorepublikového Hodnocení MAS.
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)
3) Volba třetiny Výběrové komise
Podklad k volbě třetiny VK v tištěné podobě přílohou zápisu.
Návrh F. Kopeckého – 13ti členná komise
Navrženi byli:
Petra Kočnarová – souhlasí s nominací
V. Skácel – souhlasí s nominací
Z. Lév – souhlasí s nominací
Na místě byl nominován I. Fibich, který taktéž souhlasí s nominací.
Volba veřejná, nominovaní budou voleni dohromady.
Usnesení:
VH zvolila tyto členy Výběrové komise: Petra Kočnarová, Vojtěch Skácel, Zdeněk Lév, Ivan
Fibich.
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)
4) Informace o jednáních a strategických dokumentech k budoucnosti metody LEADER v ČR
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F. Kopecký přednesl přítomným legislativní návrh SZP (státní zemědělská politika) po roce
2014+ z pohledu uplatnění LEADER. Osy I. – IV. nahrazují Priority 1-6, opatření v podstatě
zůstávají, ale již mohou jít napříč Prioritami.
Priority SZP EU 2014-20:
1. Podpora přenosu znalostí v zemědělství a lesnictví
2. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnosti zemědělských
hospodářství
3. Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství
4. Zachování a posílení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
5. Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření
v zemědělskopotravinářském odvětví a v lesnictví
6. Využití potencionálu pracovních míst a rozvoj venkovských oblastí
Více informací viz. příloha č. 1 v tištěné podobě.
Operační programy (ROP, OPVKK, OPLZZ, PRV)…část prostředků těchto OP, které jsou určeny
pro venkovské oblasti by byly rozdělovány metodou LEADER, tudíž přes MASky….pokud MAS
bude mít o danou oblast zájem, musí mít v této oblasti certifikaci. Nejšikovnější MASky se
mohou stát platební agenturou. Vize alokace na programovací období 2014-2020 je
700.000.000 Kč na jednu MAS. F. Kopecký dodal, že během příštího roku se musí začít
plánovat nový Strategický plán na další programovací období, základna musí být aktivnější a
bylo by dobré získat nové členy, jako jsou příspěvkové organizace města, školy, větší
firmy……..
Usnesení:
VH bere na vědomí informace o jednáních a strategických dokumentech k budoucnosti
metody LEADER v ČR.
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)
5) Informace o průběhu Projektů spolupráce – Mobilní vybavení, Minimuzea I. a II.,
Moravské a slezské ovocné stezky
Mobilní vybavení
F. Kopecký představil přehled využití mobilního vybavení v roce 2011 v kalendáři akcí na
webu, partneři projektu zašlou exklusivity na rok 2012 do konce měsíce února, kdo ví už teď,
zašle dříve. Žádné problémy během roku 2011 s mobilním vybavením nebyly……
Minimuzea I.
Projekt je ve fázi před podáním ŽoP na RO SZIF (termín 19.12.2011), muzea v Býškovicích i
v Bělotíně jsou zrekonstruované a probíhají výstavy. Manažeři MAS také informovali členy
MAS o finanční situaci tohoto projektu. Smlouvy o půjčce s již jmenovanými obcemi na
předfinancování projektu jsou nadstavené tak, že vratky finančních prostředků měly probíhat
do konce roku 2011. V době uzavírání těchto smluv se počítalo s tím, že žádost bude podána
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někdy v létě 2011 a do konce roku bude mít MASka peníze zpátky. KMAS, kterou je MAS
Mohelnicko, do tohoto termínu nepodali ŽoP na RO SZIF, (KMAS musí podat ŽoP jako první
v pořadí, poté PMAS – MAS Hranicko podá do 14ti dnů po KMAS) musel se posunout termín
potřetí a to na nejzazší, a to na květen 2012. Se SZIFem se tedy dohodlo na podání ŽoP na
19.12.2011.
7.12.2011 proběhla v kanceláři MAS schůzka s oběma starosty obcí, předsedou MAS a
manažery MAS a jednalo se o vzniklé situaci. Strany se dohodly takto:
• Obec Bělotín finanční prostředky zatím má, byl sepsán dodatek ke smlouvě
s termínem vrácení fin. prostředků do 31.3.2012.
• Obec Býškovice se dostala do finančních potíží, prostředky nutně potřebuje, kancelář
MAS spolu s předsedou navrhla vrátit část půjčky ze zázemí MAS a to ve výši 300.000
Kč, zbytek po obdržení dotace s RO SZIF. Taktéž byl sepsán dodatek ke smlouvě.
Moravské a slezské ovocné stezky
O tomto projektu informovala přítomné členy M. Tomášová, která je koordinátorkou
projektu. Během léta probíhalo mapování prostředí obcí, zahrádkářů, aleje mezi vesnicemi,
ovocné stromy, zpracování ovoce……..Představila také webové stránky, pro vstup je potřeba
registrace, z důvodu ochrany dat. V srpnu proběhl ovocnářský kurz v Hostětíně – fotogalerie.
Podpořené akce – Ovocný den na Farmářském trhu v říjnu, probíhaly konzultace
s odborníkem, který byl k dispozici; výstavby ovoce, medu, zahrádkáři…..na jaře roku 2012
nás čeká velká propagace projektu, která bude nejspíš spojena s Farmářským trhem.
Regtime – JPS navigace, stáhne info do mobilních telefonů, zaměření i na cestovní ruch.
Publikace – právě probíhá práce na publikaci k projektu, za Hranicko bude zaměřená na
pecáky, včelaře, pálenice a moštárny
Minimuzea II.
PS na mezinárodní úrovni – s Polskem, na české straně schválen, na Polské straně nebyl
schválen řídícím orgánem, administrace projektu byla na Polské straně ukončena. Kancelář
MAS bude do konce roku oslovovat slovenské MAS, zda nebude mít některá z MAS zájem o
mezinárodní spolupráci. Pokud se nepodaří navázat mezinárodní spolupráce, podá MAS
projekt znovu třeba v únorové výzvě opět na národní úrovni.
Usnesení:
VH bere na vědomí informace o průběhu Projektů spolupráce.
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)
6) Zpráva z jednání Programového výboru, info k Výzvě 1/2012
Na základě Střednědobého hodnocení Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“
v polovině programu, který kromě úspěchů či nedostatků přinesl celou škálu doporučení pro
další vylepšení běhu programu, stanovil také jasný plán pro následující dvě poslední Výzvy.
(Viz. tabulka níže)
Plán Výzev včetně předpokládaného rozdělení alokací pro roky 2012 a 2013
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Fiche

2012

2013

č.1 Rozvoj zemědělských podniků

40%

25%

č. 5 Veřejná prostranství

20%

č.6 Spolkový život a sport

50%

Č.7 Podnikání v cestovním ruchu

30%

Č. 8 Pěší trasy a hipostezky

10%

Celkem

100%

25%

100%

Celková alokace na rok 2012 činí 7.577.733 Kč, pokud nedojde k nějakému mimořádnému
poklesu zájmu o některou z vyhlášených Fichí, můžeme už teď zájemce informovat o tom, že
začátkem března ve Výzvě č. 1/2012 a hned znovu v roce 2013 dostanou šanci zemědělští
podnikatelé v rámci Fiche č.1 Rozvoj zemědělských podniků. Nově je zde zařazena možnost
nákupu mobilních strojů a MAS se bude během zimy rozhodovat, zda jí využije nebo nadále
umožní poskytnutí dotace pouze na budování a rekonstrukce zemědělských staveb, provozů
a technologií. Naposledy se na jaře budou moci ucházet obce či neziskové organizace v rámci
Fiche č.5 Veřejná prostranství - o finanční podporu pro revitalizace veřejných prostranství,
kde mohou nyní bez obav zařadit kromě mobiliáře také různé herní a umělecké prvky. Svou
derniéru bude mít rovněž Fiche č.8 Pěší trasy a hipostezky - umožňující neziskovkám,
podnikatelům a nově i obcím budování naučných, turistických či koňských stezek a nově též
rozhleden. Po roční přestávce, za to hned dvakrát za sebou, v roce 2012 i 2013, dostanou
příležitost záměry v oblasti cestovního ruchu v rámci Fiche č.7 Podnikání v cestovním ruchu.
Také zde došlo ke značnému uvolnění pravidel, u žadatelů padlo omezení maximálně
dvouleté historie podnikání v cestovním ruchu a projekty zaměřené na výstavbu a
rekonstrukci penzionů, sportovišť, hipostanic a půjčoven sportovního vybavení mohou nově
realizovat i obce či neziskové organizace. Pro úplnost F. Kopecký dodal, že v roce 2013 bude
ještě jednou naposledy vyhlášena nejžádanější Fiche č.6 Spolkový život a sport.
Více k tomuto bodu viz. příloha v tištěné podobě.
Usnesení:
VH bere na vědomí zprávu z jednání Programového výboru.
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)
7) Schválení doplnění Střednědobého hodnocení SPL v polovině programu
Dodatek ke Střednědobému hodnocení SPL „Měníme Hranicko“ byl vypracován na základě
povinných hodnotících otázek ze strany SZIF a doplňkových preferenčních kritérií, který je
přílohou zápisu (14 stran v tištěné podobě).
Usnesení:
VH schvaluje doplnění Střednědobého hodnocení SPL v polovině programu v předneseném
znění.
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(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)

8) Návrh statutů pracovních skupin MAS
Tento bod je diskusní, viz. podkladový materiál v tištěné podobě.
Jedno z doporučení Střednědobého hodnocení MAS bylo obnovit tématické skupiny (PS
Cestovní ruch, Zemědělství a revitalizace obcí a PS Mládež, která se setkala naposledy v roce
2008). Představa je taková, že koordinátor těchto skupin bude člen MAS (jmenovat bude
VH), další členové skupiny mohou být i nečlenové MAS, koordinátor bude mít vše ve své
kompetenci a na rozhodnutí PS musí být brán zřetel!! Na jednání VyPa také padl návrh
finančně ohodnocovat činnost PS (motivace).
PS musí mít nejméně 5 členů, během roku 2012 proběhnou cca 2 schůzky, v roce 2013 se
bude intenzivně pracovat na Strategii programovacího období 2014+, takže schůzky budou
četnější.
9) Práce s mládeží, rozšíření členské základny o mládež - náměty
Na Výboru partnerství zazněl návrh manažera MAS z rozpočtu na zázemí MAS 2012 vyhradit
prostředky na DPP, malým výběrovým řízením najít 2 dlouhodobé brigádně honorované
spolupracovníky z řad aktivních a šikovných vysokoškoláků – s nimi spolupracovat a je
úkolovat na znovuobnovení pracovních skupin, hledání členů skupin, postupná transformace
aktivních členů pracovních skupin Mládež a Ženy do členské základny MAS (je potřeba zvýšit
procento žen a mít vůbec v členské základně nějakou mládež) – motivace: možnost
dlouhodobé a možná i plné spolupráce při přípravě a realizaci příštího SPL, možnost
navrhovat aktivity a akce hrazené ze zázemí MAS, znovuzapojení do hodnocení dopadu
projektů na mládež a ženy, ne jen jako poradní hlas ale přímo rozhodnutí o udělení bodů se
zodpovědností. Možnost propojit práci s mládeží s aktivitou v rámci CSV Přerov.
MAS byla oslovena paní Prečanovou z agentury AZV Přerov, s nabídkou uspořádání akce pod
hlavičkou CSPV v roce 2012. Manažer MAS přednesl návrh aktivity s názvem Najdi a vyfoť
projekt – zatím pracovní název…..jedná se o fotografickou soutěž pro mládež 15-25 let
z okresu Přerov.
Aktivity:
Propagační kampaň, sběr přihlášek
Úvodní workshop
Pořizování a zaslání fotografií
Vyhodnocení
Kulturní akce se slavnostním vyhlášením výsledků
Vytvoření putovní výstavy.
Časový harmonogram – jaro 2012
Plánovaný rozpočet – cca 30.000 Kč.
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Usnesení:
VH bere na vědomí návrhy, náměty na práci s mládeží.
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)
10) Skutečné čerpání rozpočtu v roce 2011 na zázemí MAS
Lucie Machová představila členům skutečné čerpání rozpočtu za rok 2011 k 15.12.2011.
Zbylé prostředky ve výši cca 35000 Kč budou využity k nákupu kopírovacího multifunkčního
stroje, kancelářských a čistících prostředků.
Usnesení:
VH bere na vědomí skutečné čerpání rozpočtu v roce 2011.
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala:
Lucie Machová
Ověřil:
P. Pajdla
O. Šnajdárek
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