
 
 

 
 
 

 
 
 

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

Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 

ze dne 28. června 2012, ve velké zasedací místnosti Zámku Hranice 
 
Přítomni: 
Zdeněk Lév, MR Hranicko – PM od Petr Pajdla, Obec Střítež n/L 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice 
Josef Voldán, obec Malhotice – PM od Radovan Mikuš, FO Všechovice 
Ing. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n/B 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou – PM od Pavel Černý, Hranicko a.s. 
Marta Pavelková, Patriot Olšovec 
Jaroslav Šindler, obec Partutovice 
Alena Veličková, SDH Horní Újezd 
Ivan Fibich, obec Bělotín 
Pavla Krbálková, MR Záhoran – PM od Vojtěch Skácel, FO Rakov 
Marie Čočková, Střítež nad Ludinou – PM od Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L 
František Kopecký, FO Hustopeče n/B 
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka 
Petr Zaremba, COOP SD Hranice 
Aleš Havránek, Obec Teplice nad Bečvou 
 
Celkem 21 platných hlasů 
 
Omluveni:   
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov 
Vojtěch Skácel, FO Rakov 
Kočnarová Petra, obec Skalička 
Petr Pajdla, obec Střítež n/L 
Miluše Stržínková, obec Rouské   
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Libuše Sehnálková, FO Býškovice 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
Radovan Mikuš, FO Všechovice 
Petr Kopča, FO Skalička 
 
Hosté: 
Lucie Machová, MAS Hranicko 
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Filip Konečný, místopředseda MAS, přivítal přítomné a zahájil jednání. 
Jelikož není přítomna nadpoloviční většina členů, musí se dle platných stanov MAS čekat ½ 
hodiny na začátek jednání, tedy do 16:30 hodin. 
 
Zapisovatel: Lucie Machová 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Lév 
 
Program jednání:  
(přítomno 20 hlasů (bez P. Zeremby a Obce Teplice n/B….bude se jednat o jejich přijetí do členské základny MAS 
hned z kraje jednání)) 

1. Zapisovatel a ověřovatel zápisu 
2. Kontrola minulých usnesení 
3. Přijetí nových členů - Zdenek Váhala, COOP Hranice, obec Teplice n.B. 
4. Volba člena Výboru partnerství 
5. Schválení výsledků Výzvy č.1/2012 Programu LEADER 
6. Projekty Spolupráce - výstupy projektu spolupráce Moravské a slezské ovocné stezky 
7. Příprava Hudebního a filmového muzea regionu Hranicko 
8. Zajištění účetních služeb – Lenka Hrušková 
9. Informace o fotografické soutěži pro mládež "Najdi a vyfoť projekt" 
10. Informace o studijní cestě do Jeseníků v říjnu 2012 
11. Strategie rozvoje regionu Hranicko, aktuální vývoj a úkoly 
12. Aktuálně z NS MAS o budoucnosti metody LEADER v letech 2014-2020 
13. Schválení Výroční zprávy MAS za rok 2011 
14. Různé 
15. Závěr 

 (pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
2) Kontrola minulých usnesení 
F. Kopecký provedl kontrolu minulých usnesení – bez připomínek. 
 
Usnesení 1: 
VH bere na vědomí kontrolu minulých usnesení. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
3) Přijetí nového člena – Obec Teplice nad Bečvou 
Aleš Havránek, zástupce obce Teplice nad Bečvou, stručně představil obec Teplice nad 
Bečvou a důvod vstupu do MAS Hranicko. 
 
Usnesení 2: 
VH přijímá Obec Teplice nad Bečvou do členské základny MAS Rozvojové partnerství Regionu 
Hranicko. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1) 
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4) Přijetí nového člena – COOP SD Hranice 
Petr Zeremba, předseda COOP Hranice, stručně představil činnost COOP Hranice (Jednota), 
důvod vstupu do MAS Hranicko. 
 
Usnesení 3: 
VH přijímá COOP SD Hranice do členské základny MAS Rozvojové partnerství Regionu 
Hranicko 
(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 1) 
 
 
5) Přijetí nového člena – Zdenek Váhala, FO Hustopeče n/B 
Jelikož se Z. Váhala nemohl z časových důvodů zúčastnit jednání VH, požádal telefonicky F. 
Kopeckého o jeho stručné představení. 
  
Usnesení 4: 
VH přijímá Zdenka Váhalu z Hustopeč n/B do členské základny MAS Rozvojové partnerství 
Regionu Hranicko. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
6) Volba člena Výboru partnerství 
Dovolba do Výboru partnerství na místo Dalibora Škoda, který náhle zemřel v dubnu 2012. 
Na základě tabulky – rozložení sektoru F. Kopecký uvedl, že nový člen by měl být ze 
ziskového sektoru. 
P. Krbálková navrhla, aby členové zaslali nominace na nového člena VyPa, který bude na 
základě těchto nominací zvolen na příštím jednání VH. 
J. Černá – kancelář MAS má oslovit ziskový sektor. 

  Usnesení 5: 
VH pověřuje kancelář MAS k rozeslání kandidátek, na příští valné hromadě bude zvolen nový 
člen Výboru partnerství. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
7) Schválení výsledků Výzvy č. 1/2012 
Ve Výzvě č. 1/2012 bylo doporučeno 15 projektů ze 17, s celkovou alokací 6.753.745 Kč.  
Celkem za celý program je to už 68 projektů!! 
Došlo k přesunu finančních prostředků z F5 do F1 ve výši 101.470 Kč a do F7 511.441 Kč. 
Průběh Výzvy byl bez větších komplikací, více v zápise z jednání Výběrové komise ze dne 
25.6.2012 a z jednání Programového výboru ze dne 26.6.2012.  
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Usnesení 6: 
VH schvaluje výsledky Výzvy č. 1/2012 Programu LEADER „Měníme Hranicko“ 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
8) PS Moravské a slezské ovocné stezky -výstupy 
F. Kopecký promítl přítomným fotogalerii z exkurze po Hranicku v rámci PS Moravské a 
slezské ovocné stezky, při jednání byly rozdány publikace a kvarteta, které byly výstupem PS, 
info o podání žádosti o proplacení, webové stránky, RegTime.  
ŽoP se bude podávat 13.7.2012, poté L. Machová rozešle členské základně info o průběhu 
financování projektu. 
 
9) Příprava Hudebního a filmového muzea Regionu Hranicko 
Záměr byl schválen na minulém jednání VH, jsou 2 varianty vzniku hudebního a filmového 
muzea a to: 

• Na Staré Střelnici u Vlasáka 
• V Hustopečích n/B na zámku 

V rámci projektu vznikne pracovní skupina, bude navázána spolupráce i s Universitou 
Palackého v Olomouci – obor muzikologie….. 
P. Krbálková – předfinancování projektu?? Hustopeče si předfinancují sami, předložili i 
podklady (rozpočet), Vlasák je schopen si také předfinancovat ovšem nedoložil podkladové 
materiály (rozpočet) do doby jednání VH. 
Klady a zápory nabízených prostor: 
Hustopeče – malá místnost, 6 hodin týdně otevřeno – je málo…naopak jsou tam i jiné 
expozice, např. Lapidárium, Řeznické muzeum a jsou v plánu další…. 
Vlasák – velké prostory, je to soukromý sektor, vždy byl podpořen jen veřejný sektor….. 
F. Konečný – je pro Hustopeče, obava o udržitelnost projektu v případě, že by bylo muzeum u 
Valsáka 
Z. Lév – je také pro Hustopeče, také obava o udržitelnost projektu v případě muzea u 
Vlasáka, počkat na nabídku od Vlasáka…. 
J. Voldán – Hustopeče, p. Vlasák měl poslat nabídku a neposlal…… 
Hlasování: 
Hustopeče: 12 
Stará Střelnice: 0 
 
Usnesení 7: 
VH schvaluje realizaci PS Hudební a filmové muzeum Regionu Hranice na Zámku 
v Hustopečích nad Bečvou. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 
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10) Zajištění účetních služeb 
L. Machová informovala členskou základnu o zajištění účetních služeb po D. Škodovi, které 
zajišťuje Lenka Hrušková ze Skaličky, kancelář má v Hranicích. 
Fakturace bude probíhat 1x měsíčně, hodinová sazba 250 Kč/hodinu (co se týče účta), 
zpracování DPP 100 Kč, 1 zaměstnanec 200 Kč.  
L. Machová veškeré podklady připravuje sama, tudíž náklady budou nižší nežli tomu bylo 
doteď.  
Zajištění účetních služeb od L. Hruškové schválil Výbor partnerství na svém jednání dne 
21.5.2012. Reference na tuto účetní byly skvělé. 
 
Usnesení 8: 
VH bere na vědomí informace o zajištění účetních služeb kanceláře MAS. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
11) Informace o fotografické soutěži „Najdi a vyfoť projekt“ 
Projekt je odsouhlasený, AZV přislíbila MAS 15.000 Kč, možná i více. Na tomto projektu bude 
pracovat kanceláří MAS osvědčená praktikantka Monika Navrátilová. Soutěž bude vyhlášena 
během prázdnin, v září budou osloveny i školy. Koncem září bude probíhat sběr fotek, 
vyhodnocení a vyhlášení nejlepších pak na Dni s Regionem Hranicko, který se uskuteční 
13.10.2012 ve Valšovicích. Nejlepší 3 budou odměněni hodnotnými cenami ve formě 
poukazu na nákup zboží (ještě přesně nevíme, jakého). Fotografie budou vystaveny 
v zámecké galerii v Hranicích, dále pak fotky budou použity do kalendáře MAS na rok 2014. 
F. Konečný, P. Krbálková – navrhli rozšířit věkovou kategorii do 30. let. 
 
Usnesení 9: 
VH bere na vědomí informace o fotografické soutěži „Najdi a vyfoť projekt“ 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
12) Informace o studijní cestě do Jeseníků v říjnu 2012 

• V červnu měla proběhnout studijní cesta do Jeseníků, Za poznáním regionální značky 
JESENÍKY originální produkt, RegTime atd……Pro malý zájem byl zájezd přeložen na 4. 
– 6. října 2012, zájemci se mohou hlásit u O. Vilímkové, z Hranické rozvojové 
agentury; 

• V rámci PS Za poznáním a odkazem předků se bude konat studijní cesta do 
Kyjovského Slovácka, termín bude včas upřesněn; 

• Den s regionem Hranicko – 13.10.2012 
• Farmářský trh 14.9.2012 

 
Usnesení 10: 
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VH bere na vědomí informace o Studijní cestě do Jeseníků v říjnu 2012. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
13) Strategie rozvoje Regionu Hranicko, aktuální vývoj a úkoly 
F. Kopecký informoval přítomné o proběhlém jednání, které se konalo v dubnu 2012: 

• Členy zpracovatelského týmu 
• Členy strategického výbor 
• Prioritní oblasti dle vzoru MA 21 
• Pracovní skupiny 
• Aktualizovaný harmonogram, další postup 

Více viz. příloha zápisu. 
 
Usnesení 11: 
VH bere na vědomí informace o Strategii rozvoje Regionu Hranicko, aktuální vývoj a úkoly. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
14) Aktuálně z NS MAS o budoucnosti metody LEADER v letech 2014-2020 
F. Kopecký informoval o účastech na pracovních skupinách Standardizace MAS, průběhy 
jednání atd…..za poslední dobu nedošlo k žádnému závaznému zlomu. Pokud dojde 
k nějakým zásadním změnám, kancelář MAS  bude neprodleně členskou základnu 
informovat!! 
 
15) Schválení Výroční zprávy za rok 2011 
F. Kopecký informoval přítomné, že VZ za rok 2011 ještě stále není dokončená, veškerý čas 
zabírala Výzva č. 1/2012, následná administrativní kontrola projektů, jednání VK, PV…..atd…. 
Jakmile bude VZ 2011 dokončena, manažer MAS rozešle členské základně ke schválení. 
31.7.2012 je termín, kdy musí být VZ v tištěné podobě jako podkladový materiál 
k vyplněnému dotazníku Hodnocení MAS předložena na obhajobě dotazníku v Praze. 
 
Usnesení 12: 
VH bere na vědomí informace o zpracování Výroční zprávy za rok 2011. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
 
Zapsala: Lucie Machová      
       
 
Ověřil: Zdenek Lév 


