
 
 

 
 
 

 
 
 

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

Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 

ze dne 23. února 2012, KD Malhotice 
 
Přítomni: 
Miluše Stržínková, obec Rouské – PM od Pavly Krbálkové 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Jaroslav Šindler, obec Partutovice 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou 
Zdeněk Lév, MR Hranicko – PM od P. Pajdly 
Libuše Sehnálková, FO Býškovice 
Alena Veličková, SDH Horní Újezd 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o. 
František Kopecký, FO Hustopeče n/B 
Marta Pavelková, Patriot Olšovec 
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka 
Josef Voldán, obec Malhotice 
Radovan Mikuš, FO Všechovice 
Pavel Malovec, ZO ČSV Hranice 
Marie Honová, Statky Potštát 
Jaroslav Juráň, Včelí farma Skalička 
Jiří Jurča, FO Hranice (VT Hranice, s.r.o.) 
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou – PM od P. Černého 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Petr Kopča, FO Skalička 
 
Celkem 25 platných hlasů 
 
Omluveni:   
Pavla Krbálková, MR Záhoran 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov 
Vojtěch Skácel, FO Rakov 
Kočnarová Petra, obec Skalička 
Miroslav Wildner, FO Hranice 
Petr Pajdla, obec Střítež n/L 
Ing. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n/B 
Ivan Fibich, obec Bělotín 
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Hosté: 
Michaela Škrobánková, Hranická rozvojová agentura 
Lucie Machová, MAS Hranicko 
Oldřich Kubeša, Řeznictví-uzenářství Malhotice 
Vlastimil Suchánek, FO Jezernice 
Ing. Pavla Vaculová, Hranická rozvojová agentura 
 
František Kopecký přivítal přítomné a zahájil jednání. 
Zapisovatel: Lucie Machová 
Ověřovatel zápisu: D. Škoda, L. Juráňová 
 
Program jednání: (přítomno 22 hlasů) 

1. Zapisovatel a ověřovatel zápisu 
2. Kontrola minulých usnesení 
3. Schválení žádosti o ukončení členství, vyloučení člena z členské základny  
4. Přijetí nového člena do MAS Hranicko  
5. Členské příspěvky 2012  
6. Finanční zpráva o činnosti MAS za rok 2011  
7. Schválení rozpočtu zázemí MAS 2012  
8. Plán činnosti Kanceláře MAS 2012  
9. Jmenování koordinátorů a členů pracovních skupin  
10. Aktuální stav projektů Spolupráce  
11. Schválení podání Projektu Spolupráce pro březnové kolo  
12. Schválení Statutů pracovních skupin  
13. Schválení Výzvy č.1/2012  
14. Zpráva z jednání kontrolní komise  
15. Zpráva o činnosti a hospodářském výsledku Hranické rozvojové agentury  
16. Aktuální informace k přípravě Strategie Regionu Hranicko v letech 2014 – 2020.  
17. Různé (Pracovní skupiny, Výroční zpráva) 
18. Závěr 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
2) Kontrola minulých usnesení 
F. Kopecký provedl kontrolu minulých usnesení – bez připomínek. 
 
Usnesení: 
VH bere na vědomí kontrolu minulých usnesení. 
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0) 
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3) Schválení žádosti o ukončení členství, vyloučení člena z členské základny MAS 
Kanceláři MAS  byla doručena žádost o ukončení členství v MAS, a to Petanque Valšovice.  
 
Usnesení: 
VH schvaluje žádost o ukončení členství v základně MAS – Petanque Valšovice. 
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Na základě platných Stanov občanského sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, čl. 
3, 3e) navrhuje kancelář MAS vyloučit z členské základny Milenu Koldovou. Tato členka 
vstoupila do MAS v listopadu 2010, byla jen jednou na VH a to na volební, nejevila žádný 
zájem o aktivity MAS. 
 
Usnesení: 
VH vylučuje ze své členské základny člena Milenu Koldovou z důvodu neplacení členských 
příspěvků. 
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
4) Přijetí nového člena do členské základny MAS Hranicko 
O vstup do členské základny MAS Hranicko projevili zájem: 

• ZO Český svaz včelařů Hranice 
• Jiří Jurča, FO Hranice 
• Libuše Sehnálková, FO Býškovice 

Každý ze zájemců se stručně představil a uvedl důvod, proč má zájem vstoupit do MAS 
Hranicko. Libuše Sehnálková zastupovala v MAS Spolek žen Býškovice. Jelikož už není 
členkou spolku, chce vstoupit do MAS jako FO. Spolek žen Býškovice zůstává členem MAS 
s tím, že pověří jinou osobu k zastupování v MAS. 
 
Usnesení: 
VH přijímá nové členy do základny MAS a to: ZO ČSV Hranice, Jiří Jurča, Libuše Sehnálková. 
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 3) 
 
 
5) Členské příspěvky na r. 2012  
L. Machová představila členům návrh členských příspěvků na rok 2012, schválený Výborem 
partnerství dne 2.2.2012: 

• Obce 16 Kč/obyvatele + 3300 Kč paušál 
• NNO, FO 500 Kč 
• PO + MR Záhoran 1000 Kč 
• MR Hranicko 22000 Kč (každá obec MR 1000 Kč) 

Tento bod byl bez připomínek. 
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Usnesení: 
VH schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2012 dle předneseného znění. 
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
6) Finanční zpráva o činnosti MAS za rok 2011 
L. Machová představila přítomným finanční zprávu za r. 2011. Představila také všechny 
projekty zvlášť, podrobně jejich náklady a výnosy + hospodářský výsledek. 
L. Machová informovala také o přijatých finančních jednorázových příspěvcích a darech za 
předešlé roky. Tento bod byl bez připomínek. 
Celková finanční zpráva a hospodářský výsledek 2011: 
Náklady   
spotřeba materiálu                               124 110    
ostatní služby                                760 445    
osobní náklady                             1 014 196    
úroky, poplatky za vedení BÚ                                 20 618    
poskytnuté členské příspěvky                                 10 000    
odpisy NIM a HIM (nákup MV)                                 16 869    
celkem                            1 946 238    
    
Výnosy   
tržby                                    6 000    
úroky                                         38    
členské příspěvky                                 81 890    
dary                               311 260    
dotace                             1 787 476    
celkem                            2 186 664    

  Hospodářský výsledek                               240 426    
 
Usnesení: 
VH schvaluje finanční zprávu za rok 2011 dle předneseného znění. 
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
7) Schválení rozpočtu na zázemí MAS 2012  
L. Machová představila návrh rozpočtu na zázemí MAS 2012, který byl schválen Výborem 
partnerství 2.2.2012. Sestavení rozpočtu probíhalo na základě skutečného čerpání minulého 
roku. Alokace na zázemí MAS činí 1.515.546 Kč.  
Tento bod byl bez připomínek. 
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Usnesení: 
VH schvaluje rozpočet na zázemí MAS 2012 dle předneseného znění. 
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
8) Plán činnosti kanceláře MAS na rok 2012 
F. Kopecký představil přítomným členům Plán činnosti kanceláře MAS na rok 2012, schválený 
Výborem partnerství dne 2.2.2012. 
Hlavním úkolem kanceláře tohoto roku bude monitoring projektových záměrů (i po realizaci 
projektu – MZ vázanosti na účel), posílení členské základny – mládež, ženy….., Strategie 
rozvoje regionu 2014 – 2020, musíme být připraveni i pokud by v dalším programovacím 
období nebyly žádné dotační programy. 
 
Usnesení: 
VH schvaluje plán činnosti kanceláře MAS na r. 2012 dle předneseného znění. 
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
9) Jmenování koordinátorů a členů pracovních skupin 
Pracovní skupinu musí tvořit alespoň 1/3 nečlenů MAS s celkovým počtem členů 6-10. 
V pondělí a v úterý proběhnou 3 schůzky PS, jako tradičně: 
PS Revitalizace obcí – koordinátor V. Vomáčka 
PS Zemědělství a lesnictví – koordinátor F. Maršálek 
PS Podnikání a cestovní ruch – koordinátor J. Černá. 
Zájemců do pracovních skupin je dost, i nových. 
K tomuto bodu nebylo připomínek. 
 
Usnesení: 
VH jmenuje jako koordinátory pracovních skupin tyto členy: 
PS Revitalizace obcí – V. Vomáčka 
PS Zemědělství a lesnictví – F. Maršálek 
PS Podnikání a cestovní ruch – J. Černá 
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
10) Aktuální stav projektů spolupráce 
Mobilní vybavení 
Zájem o stany roste, kdo má zájem, ať se přihlásí. Termíny exkluzivity stále chybí od 
Záhoranu. F. Kopecký promítl plnící se rezervační kalendář MV na webu. 
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PS Muzea I. 
Žádost o proplacení podaná 19.12.2011, bude probíhat kontrola na místě (termín zatím není 
znám), proplacení dotace. V prosinci 2011 byla splacena první část půjčky obci Býškovice ve 
výši 300.000 Kč, po obdržení dotace bude vrácen zbytek ve výši cca 700.000 Kč. S obcí 
Bělotín byla smlouva o půjčce prodloužena do konce března. F. Kopecký promítl přítomným 
webové stránky Minimuzeí. 
 
PS Minimuzea II. 
Mezinárodní projekt s MAS Mohelnicko a Polskou MAS Kraina Dinozauröw. V tomto projektu 
jde o realizaci muzeí ve Všechovicích a na Potštátě. K podpisu dohody zatím nedošlo. 
Nejzazší termín k podpisu dohody je konec července 2012. 
 
Moravské a slezské ovocné stezky 
Projekt se realizuje, momentálně se pracuje na propagačních materiálech, jako je baner, 
kvarteto a hlavně knížka s názvem 7 Tváří ovocnářství. Je to společná publikace všech 
partnerských MAS. F. Kopecký představil přítomným náhled. 
Členové měli dotaz, zda by v budoucnu z tohoto materiálu šla udělat brožurka jen pro 
Hranicko. Ano, problém to nebude, jen by si zájemci museli zafinancovat výtisk této brožury. 
V dubnu bude probíhat na Hranicku exkurze v rámci projektu.  
 
Usnesení: 
VH bere na vědomí aktuální stav projektů spolupráce. 
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
11) Schválení podání Projektu spolupráce pro březnové kolo 
Zájem mají obec Skalička a Horní Újezd, jednalo by se o pokračování realizací Minimuzeí. Ve 
Skaličce mají velkou sbírku starodobých fotografií z celého světa vč. Skaličky od již zemřelého 
rodáka Tomáše Vítka. Jednalo by se tedy o fotografické muzeum. V Horním Újezdě by se 
jednalo o rozšíření již existujícího muzea „Jak se žilo v Ójezdě“. Rozpočet je 1.500.000 Kč, 
dotace 90% + 10%, je potřeba vymyslet inovaci měkkých aktivit….jako např. propagační 
dokumentární DVD nových a již zrealizovaných muzeí apod. 
Partnerskou MAS bude opět MAS Mohelnicko, F. Kopecký se ptal přítomných členů, zda 
máme oslovit ještě jinou MAS k realizaci projektu – nepadl žádný návrh. Předfinancování 
projektu zajistí obce Skalička a H. Újezd. 
Uvažovalo se také o zámku v Hustopečích n/B s návrhem vybudování hudebního a filmového 
muzea na zámku v Hustopečích. Tento návrh bude projednán před říjnovým kolem Výzvy. 
 
Usnesení: 
VH schvaluje podání projektu spolupráce Minimuzea III. do březnového kola Výzvy. 
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 
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12) Schválení Statutu pracovních skupin 
F. Kopecký představil přítomným Statut pracovních skupin, který byl schválen Výborem 
partnerství dne 2.2.2012. K tomuto bodu nebylo žádných připomínek. 
 
Usnesení: 
VH schvaluje Statut pracovních skupin. 
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
13) Schválení Výzvy č. 1/2012 
F. Kopecký představil přítomným text Výzvy č. 1/2012, který schválil Programový výbor na 
svém jednání dne 20.2.2012.  
Některé typové aktivity se budou ještě probírat na jednáních pracovních skupin, které se 
sejdou v pondělí a v úterý. Poté bude navazovat také jednání Programového výboru, který by 
měl navržené změny PS schválit. VH se již k tomuto nebude svolávat. 
 
Usnesení: 
VH schvaluje text výzvy č. 1/2012 dle předneseného znění. 
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Usnesení: 
VH pověřuje Programový výbor k upřesnění některých typových aktivit vyhlašovaných Fichí. 
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
14) Zpráva z kontrolní komise  
Lucie Machová přednesla zprávu z kontrolní komise, která proběhla v kanceláři MAS, dne 16. 
2. 2012. Kontrolou nebyly zjištěny žádné dílčí nedostatky. 
 
Usnesení: 
VH bere na vědomí zprávu z kontrolní komise dle předneseného znění. 
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
15) Zpráva o činnosti a hospodářském výsledku Hranické rozvojové agentury 
(při projednání tohoto bodu bylo přítomno 21 platných hlasů) 
M. Škrobánková představila přítomným členům prezentaci o činnosti a předběžném 
hospodářském výsledku Hranické rozvojové agentury, která je tištěnou přílohou zápisu. 
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Usnesení: 
VH bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodářském výsledku Hranické rozvojové agentury. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
16) Aktuální informace k přípravě Strategie Regionu Hranicko v letech 2014 – 2020. 
M. Škrobánková a F. Kopecký informovali přítomné členy o přípravě Strategie Regionu 
Hranicko v letech 2014-2020. 
Bude sestaven strategický výbor, cca 7 členný (3 členové MAS, 3 členové MR Hranicko + 1 
člen za město Hranice). Za MAS by to měli být koordinátoři pracovních skupin: 
František Maršálek, Jana Černá a Václav Vomáčka. 
Strategický výbor bude mít za úkol pracovat na určitých vizích, návrzích,…..které následně 
schválí příslušné orgány MAS. Postup bude následující: 
Nejprve proběhne analýza předešlého programovacího období (dotazníkové šetření mezi 
občany) – SWOT analýza, poté se zpracuje strategická část na další programovací období, 
nakonec implementační část. 
F. Kopecký dále promítl „kuchařku NS MAS“ od pana R. Sršňa, na další programovací období 
2014-2020. V případě zájmu nahlédnout do prezentace blíže, nechť se obrátí na kancelář 
MAS, p. Kopeckého. 
K bodu nebylo žádných připomínek. 
 
Usnesení: 
VH bere na vědomí aktuální informace k přípravě Strategie Regionu Hranicko v letech 2014-
2020. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
17) Různé 

Výroční zpráva za rok 2011 
• VZ není ještě dokončená, manažer MAS navrhuje buďto schválit na příští VH, což 

bude někdy v červnu a nebo schválit emailovou konferencí ihned, jak bude hotová. 
Členové se shodli na emailové verzi schválení VZ.  

• Manažeři MAS se zúčastní VH NS MAS, která se uskuteční 15. Března 2012 
v Rumburku. 

• Na VH KS NS MAS v Olomouci byli partnerské MAS osloveny s žádostí o dar na 
vyjednávací tým, který se zabývá prosazením maximálního využití metody LEADER 
v oblasti evropských dotačních programů v letech 2014-2020. Jednalo by se cca o 
10.000 Kč. 

• RZ Moravská brána – MAS bude podávat žádost o finanční příspěvek z rozpočtu 
Olomouckého kraje do 30.000 Kč (na slavnostní předávání certifikátu na Farmářském 
trhu v květnu 2012), sběr žádostí o RZ MB bude probíhat od 27.2. – 11.3.2012. 
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v kanceláři Hranické rozvojové agentury (koordinátor projektu). Následně proběhne 
účast manažerů MAS a M. Tomášové z HRA na VH Asociace Regionálních značek 
v Praze, dne 27.3.2012, zasedání certifikační komise RZ MB někdy koncem března. 

• Projekt do OPLZZ – Pojďme se vzdělávat a pracovat pro Hranicko, žádost podána 
v červenci 2011, v lednu 2012 vyrozumění, že finanční podpora nebude přidělena. 
Následně se MAS proti tomuto rozhodnutí odvolala a na základě odvolání opět přišlo 
vyrozumění o nepřidělení finanční podpory. 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lucie Machová      
       
 
 
 
Ověřil: Dalibor Škoda, Ludmila Juráňová 
 
 
 

 
 

 
 


