Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko
ze dne 26. února 2013, hasičská zbrojnice Rouské
Přítomni:
Zdeněk Lév, MR Hranicko
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou
Marta Pavelková, Patriot Olšovec
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Ivan Fibich, obec Bělotín
František Kopecký, FO Rakov
Miluše Stržínková, obec Rouské
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Libuše Sehnálková, FO Býškovice
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Pavel Malovec, ČSV ZO Hranice
Pavel Černý, Hranicko, a.s.
Jiří Čoček, FO Střítež nad Ludinou
Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka – FO
František Maršálek, ZD Partutovice
Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice
Radka Dvořáková, Český svaz žen o.s. Býškovice
Josef Voldán, obec Malhotice
Miroslav Wildner, FO Hranice
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L
Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n/B
Celkem 25 platných hlasů
Hosté:
Lucie Machová, MAS Hranicko
Eduard Kavala, SPOV ČR
Předseda MAS, V. Skácel, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání.
Zapisovatel: Lucie Machová
Ověřovatel zápisu: F. Maršálek, A. Veličková
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Program jednání:
1. Zapisovatel a ověřovatel zápisu
2. Kontrola minulých usnesení
3. Ukončení členství TJ Sokol Ústí
4. Zpráva Kontrolní komise
5. Schválení Výzvy č. 1/2013 Programu LEADER
6. Členské příspěvky 2013
7. Rozpočet 2013 + skutečné čerpání 2012
8. Dotace POV Olomouckého kraje
9. Plán činnosti Kanceláře MAS 2013, koučing MAS Mohelnicko
10. Znovupodání projektu Spolupráce Hudební a filmová muzea našich regionů + stav
dalších PS Zpráva z VH NS MAS Olomouckého kraje
11. Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020,
12. Národní konference VENKOV 2013 Hranice
13. Různé (zpráva z NS MAS) + zákon o vzniku o.p.s.
14. Závěr
Z programu oproti původní pozvánce vypadly 2 body a to:
• Schválení textové části Výroční zprávy MAS za rok 2012
• Zpráva o činnosti HRA za rok 2012
(pro: 25, 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: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
3) Ukončení členství TJ Sokol Ústí
TJ Sokol Ústí podalo kanceláři MAS oznámení o ukončení členství v MAS Rozvojové
partnerství Regionu Hranicko k 1.1.2013.
Usnesení 2:
VH bere na vědomí ukončení členství TJ Sokol Ústí v MAS Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko k 1.1.2013.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
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4) Zpráva kontrolní komise
M. Wildner přednesl přítomným členům protokol o provedené kontrole účetnictví MAS za
rok 2012. Protokol je k nahlédnutí v kanceláři MAS.
KK udělila kanceláři MAS opatření k nápravě a to:
Ve směrnici č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů, bod A. Zpracování účetnictví,
druhá odrážka – uvedeno:
•
Účetnictví je vedeno na počítači za účetní jednotku jako celek a je zpracováváno
externí účetní firmou SUPP - Ing. Dalibor Škoda, Pod Humny 311, 753 66 Hustopeče nad
Bečvou.
Změnit na:
• Účetnictví je vedeno za účetní jednotku jako celek a je zpracováváno externí účetní
firmou, schválenou členy Výboru partnerství na svém jednání.
Usnesení 3:
VH schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení 4:
VH bere na vědomí zprávu Kontrolní komise za rok 2012.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
5) Schválení Výzvy č. 1/2013 Programu LEADER
• Jelikož se jedná o zřejmě poslední Výzvu tohoto programu, žadatelé budou
upozorněni na to, aby využili celou přidělenou dotaci. V případě uspoření finančních
prostředků v op. IV.1.2. MAS nebude moci dále prostředky využít.
• Pokud při výběru projektu bude nějaký projekt „na čáře“ (což dle pravidel PRV není
možné tento projekt podpořit), má žadatel 2 možnosti:
1. Snížit si procento dotace
2. Odstoupí od projektu a dá šanci dalšímu v pořadí.
Harmonogram Výzvy č. 1/2013:
24.1.2013
26.2.2013
první polovina
března
19.3.
24.-26.4.

PV -schválení Fiche, Metodické pokyny, alokace
VH - schválení Výzvy
vydání upravené příručky pro žadatele
vyhlášení výzvy 1/2013
uzávěrka výzvy
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29.4.-15.5. administrativní kontrola
16.5. VK - 1. zasedání a školení
23.5. MAS - Veřejné slyšení
31.5. VK - odevzdání hodnotících listů
31.5.-4.6.
5.6.
7.6.
10.6.
11.6.

kancelář - kontrola bodování manažerem
VK - 2. zasedání, pořadí projektů
Programový výbor - schválení, zveřejnění výsledků
registrace na RO SZIF
uzávěrka registrace na RO SZIF

Fiche – Výzva č. 1/2013:
Celková alokace na rok 2013 činí 8.105.185 Kč, zázemí MAS 20% - 1.621.037 Kč, do Fichí
6.484.148 Kč, rezerva na Portále farmář ke dni 15.1.2013 912.141 Kč, celkem tedy do Fichí
7.396.289 Kč.
Fiche č. 1 – Rozvoj zemědělských podniků 1.490.000 Kč
Fiche č. 6 – Spolkový život a sport 4.006.289 Kč
Fiche č. 7 – Podnikání v cestovním ruchu 1.900.000 Kč
Toto jsou minimální částky, které se mohou navýšit dle aktuální situace uspořených
finančních prostředků na Portále farmář, které se budou doplňovat do přehledné tabulky a
automaticky se rozklíčovat do Fichí.
F. Kopecký dále promítl pracovní verzi textu Výzvy č. 1/2013.
Usnesení 5:
VH schvaluje Výzvu č. 1/2013 v předneseném znění.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
6) Členské příspěvky na rok 2013
L. Machová představila návrh výší členských příspěvků pro rok 2013, který schválil Výbor
partnerství na svém jednání dne 24.1.2013 v tomto znění:
FO, NNO – 500 Kč
PO – 1000 Kč
MR Záhoran – 1000 Kč
MR Hranicko – 1000 Kč/obec
Obce – 5 Kč na obyvatele + 1000 Kč paušál.
Usnesení 6:
VH schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2013 dle předneseného znění.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
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7) Rozpočet 2013, skutečné čerpání rozpočtu za rok 2012 na zázemí MAS
L. Machová přednesla návrh rozpočtu, který schválil Výbor partnerství na svém jednání dne
24.1.2013. Byl představen návrh bez a vč. neuznatelných nákladů v těchto výších:
Jen uznatelné náklady: 1.621.037 Kč – na tuto částku byl podepsán Dodatek k Dohodě ve
výši 20% z celkové alokace;
Vč. neuznatelných nákladů: 1.770.037 Kč (24.000 Kč – bankovní poplatky, 125.000 Kč –
Strategie 2014-2020). Neuznatelné náklady budou hrazeny z členských příspěvků,
případných finančních darů. Náklady na Strategii uhradí MAS prozatím z vlastních finančních
prostředků. VyPa na svém jednání dne 24. 1. 2013 schválil žádost MASky vůči MR Hranicko o
odpuštění 125.000 Kč z půjčky ve výši 500.000 Kč, kterou MR Hranicko poskytla MAS na
začátku programovacího období 2008-2013. Dle informací P. Pajdly, předsedy MR Hranicko,
rada MR Hranicko rozhodla zatím o tomto nejednat.
Rozpočty ve výše uvedených Kč jsou přílohou tohoto zápisu v kanceláři MAS.
L. Machová také promítla přítomným skutečné čerpání rozpočtu na zázemí MAS za rok 2012
ve výši 1.304.786 Kč. Podařilo se uspořit částku 210.760 Kč, které budou automaticky
převedeny na zázemí MAS v roce 2014.
Usnesení 7:
VH schvaluje rozpočet na zázemí MAS pro rok 2013 v předneseném znění a jeho výši.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení 8:
VH bere na vědomí skutečné čerpání rozpočtu na zázemí MAS za rok 2012.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení 9:
VH schvaluje převod uspořených finančních prostředků ve výši 210.760 Kč do roku 2014 na
zázemí MAS.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
8) Dotace POV Olomouckého kraje
Letošní krajské POV má opatření č. 2 zaměřené přímo na podporu MAS při tvorbě budoucích
strategií. Získat lze až 125.000 Kč, které jsou vzhledem k celkové alokaci a počtu MAS v kraji
téměř jisté peníze. Prostředky jsou určeny výhradně na mzdy a cesťáky osoby (osob), které
se budou během roku 2013 na vzniku strategie podílet. Díky tomuto příspěvku na nějaký čas
MAS rozdělí úvazek jednoho z manažerů na dejme tomu 0,7 ze zázemí MAS a 0,3 z krajských
peněz. Prostředky ušetřené ze zázemí MAS by se tak mohly převést a od SZIFu čerpat až v
roce 2014. Příspěvek je pouze 50%, tj. podmínkou obdržení příspěvku je takto na mzdu
tvořitele strategie dát celkem 250.000 Kč a tedy 125.000 Kč z vlastního. Jako tuto druhou
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polovinu nelze prokázat výdaje ze zázemí MAS, protože se jedná o dotaci, prostě musí být
opravdu z vlastního. Členové VyPa se na svém jednání dne 24.1.2013 shodli, aby částku ve
výši 125.000 Kč zaplatila MAS z vlastních finančních prostředků s tím, že členové navrhli
oslovit všechny nečlenské obce na Hranicku formou oslovovacího dopisu, aby se také stejně
jako MR na příspěvku na tvorbu Strategie podílely.
Dále Výbor partnerství pověřil předsedu MAS jednáním s MR Hranicko ohledně snížení dluhu
ve výši 500.000 Kč o 125.000 Kč na tvorbu strategie.
Dne 20.2.2013 byla podána žádost, v dubnu bude vyjádření o úspěšnosti žádosti. VyPa na
svém jednání 24.1.2013 podání žádosti schválil.
VH s tímto rozhodnutím souhlasí.
Usnesení 10:
VH bere na vědomí podání žádosti o dotaci POV Olomouckého kraje.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
9) Plán činnosti kanceláře MAS 203, kaučing MAS Mohelnicko
F. Kopecký představil členům Plán činnosti kanceláře MAS na rok 2013, který je přílohou
tohoto zápisu. Jako poslední bod plánu je vytvoření plánu a obsahu činnosti MAS pro
přechodné období 2014-2015. M. Wildner navrhl, aby do další valné hromady (červen 2013)
podali členové MAS návrhy k činnosti kanceláře MAS. Požádal, aby F. Kopecký zformuloval
mail pro členskou základnu s pevným datem, do kterého se návrhy mají posílat.
Dne 11. 9. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl Pravidla pro opatření III.4.1
Získávání dovedností, animace a provádění.
Jedná se o nové opatření Programu rozvoje venkova. V rámci tohoto opatření budou místní
partnerství získávat dovednosti pořádáním informačních a propagačních akcí a vzděláváním
svých zaměstnanců, partnerů a členů orgánů. Opatření bude rovněž zaměřeno na tvorbu
integrovaných rozvojových strategií formou komunitního plánování a na poradenství a služby
spojené s jejich tvorbou.
MAS Mohelnicko, které v tomto opatření žádalo, požádalo i nás, jako dlouhodobě
spolupracující MAS o tzv. „koučing“, který by obnášel zaučení, co se týče vyhlášení zkušební
Výzvy a všech věcí s tím souvisejí. Koučovat mohou pouze MAS, které v celostátním
Hodnocení MAS skončily v kategorii A nebo B.
MASka bude koučovat, dle informací RO SZIF může za tyto služby MAS vystavit fakturu.
MAS Mohelnicko má ve svém rozpočtu na tento „kaučing“ 80.000 Kč, což bude další příjem
na zázemí MAS Hranicko roku 2014. VyPa na svém posledním jednání kaučing MAS
Mohelnicka schválil a doporučil VH ke schválení.
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Usnesení 11:
VH schvaluje Plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2013 v předneseném znění.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení 12:
VH schvaluje kaučing MAS Mohelnicka v předneseném znění.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
10) Znovupodání PS Hudební a filmová muzea našich regionů + stav dalších PS
Jelikož se v říjnu 2012 nepodařilo podat PS Hudební a filmové muzeum, MAS navrhuje podat
projekt v 19. Kole příjmu, tj. v červnu 2013. Projekt je napsaný, partnerská MAS Záhoří Bečva
taktéž souhlasí, obec Týn n/B hodlá v nejbližší době odkoupit dům, ve kterém má být jedno
z muzeí v rámci tohoto projektu. Naše MAS bude v tomto projektu KMAS, kancelář MAS
uvažuje o částečném úvazku na tomto projektu některého ze zaměstnanců MAS v roce 2014.
PS Za poznáním a odkazem předků II – ve Skaličce probíhají stavební práce na muzeu,
v Horním Újezdě je to ve fázi před vyhlášením Výběrového řízení na stavební práce.
PS Moravské a slezské ovocné stezky – každým dnem očekáváme oznámení o schválení
platby.
Usnesení 13:
VH schvaluje podání projektu spolupráce Hudební a filmová muzea našich regionů v 19. kole
příjmu PRV ČR.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení 14:
VH bere na vědomí aktuální stav projektů spolupráce.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
11) Zpráva z VH KS NS MAS Olomouckého kraje
F. Kopecký promítl přítomným zápis z VH KS NS MAS OK, která se konala 11.1.2013
v Grygově.
Na této VH byl F. Kopecký zvolen do těchto funkcí:
• Náhradník ve výboru NS MAS za Olomoucký kraj
• Člen výboru KS NS MAS OK
• Člen PS LEADER za Olomoucký kraj
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• Člen PS Hodnocení MAS za Olomoucký kraj
Usnesení 15:
VH bere na vědomí zprávu z jednání VH KS NS MAS OK v předneseném znění.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
12) Strategie rozvoje Regionu Hranicko 2014-2020
Dotazník „Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí“ byl distribuován formou vložených
listů do zpravodaje Regionu Hranicko – z kraje ledna 2013, byl k dispozici také v elektronické
podobě na www.regionhranicko.cz/dotaznik, uzávěrka a sběr dotazníků byl 31.1.2013.
Dotazníky budou vyhodnoceny pracovníky kanceláře MAS a HRA.
Dotazníky pro poskytovatele služeb cestovního ruchu a pro podnikatele byly distribuovány
během února. Pro cestovní ruch je uzávěrka konec února, pro podnikatele konec března.
13.2.2013 proběhla v kanceláři MAS schůzka řešitelského týmu. Veškerá dokumentace je
k dispozici na odkaze viz. níže:
www.regionhranicko.cz/strategie
Usnesení 16:
VH bere na vědomí informace o postupu přípravy Strategie rozvoje Regionu Hranicko 20142020 v předneseném znění.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
13) Národní konference Venkov 2013 Hranice
Termín konání NKV 2013 – 1. - 3. 10. 2013 Hranice – Teplice n/B, v areálech Sokolovny
Hranice, u Vlasáka, v lázeňském domě Janáček a Moravan. Očekávaný počet účastníků cca
400, probíhají schůzky na půdě Hranic a Olomouce.
Usnesení 17:
VH bere na vědomí informace ohledně postupu přípravy Národní konference Venkov 2013
Hranice v předneseném znění.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
14) Různé – Nový návrh PRV 2014-2020
MZ představilo návrh PRV 2014-2020, ve kterém masivně vytěsňuje venkov. Více na
http://nsmascr.cz/zpravy-z-tisku/2013/novy-navrh-programu-rozvoje-venkova-jezdrcujici-sms-cr-je-ostre-proti/
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Usnesení 18:
VH po projednání vyslovuje podporu II. Zlínské výzvě.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení 19:
VH vyzývá členskou základnu k její aktivní podpoře a to připojením podpisu pod tuto výzvu.
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala: Lucie Machová

Ověřili:

František Maršálek
Alena Veličková
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