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Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 

ze dne 25. června 2013, hudebna ZŠ Bělotín 
 
Přítomni: 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
Alena Veličková, SDH Horní Újezd 
Zdeněk Lév, MR Hranicko  
František Maršálek, ZD Partutovice 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Josef Voldán, obec Malhotice 
Pavla Krbálková, MR Záhoran, PM Radovan Mikuš 
Ivan Fibich, Obec Bělotín 
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov 
Marta Pavelková, Patriot Olšovec 
Václav Stodůlka, BSM-kovovýroba, s.r.o. 
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou, PM Pavel Černý 
Petra Kočnarová, Obec Skalička 
Vojtěch Skácel, FO Rakov 
Jiří Čoček, FO Střítež nad Ludinou 
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L 
František Kopecký, FO Rakov 
 
Celkem 19 platných hlasů 
 
Hosté: 
Lucie Machová, MAS Hranicko 
 
Jelikož nebyla přítomna nadpoloviční většina, počkalo se s začátkem jednání ½ hodiny, poté 
předseda MAS, V. Skácel, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. 
 
Zapisovatel: Lucie Machová 
Ověřovatel zápisu: J. Čoček, M. Pavelková 
 
Program jednání: 

1. Zapisovatel a ověřovatel zápisu 
2. Kontrola minulých usnesení 
3. Přijetí nového člena BSM Kovo Milotice n.B. 
4. Schválení výsledků Výzvy č.1/2013 
5. Schválení podání projektu Spolupráce „Hudební a filmová muzea našich regionů“ 
6. Aktuální stav projektů Spolupráce (Minimuzea II., Minimuzea III.) 
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7. Aktuální stav jednání o roli MASek v období 2014-2020 
8. Proces certifikace MAS pro období 2014+ 
9. Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 
10. Národní konference VENKOV 2013 v Hranicích  
11. Různé 
12. Závěr 

 (pro: 18, 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: 18, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
3) Přijetí nového člena BSM Kovo Milotice n/B 
Václav Stodůlka krátce představil sebe a firmu, je to malá firma s 8 zaměstnanci. 
 
Usnesení 2: 
VH přijímá nového člena BSM Kovo Milotice n/B do členské základny MAS. 
(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1) 
 
4) Schválení výsledků Výzvy č. 1/2013 
VH byla seznámena s výsledkem jednání programového výboru: 
Celkem bylo podáno 30 žádostí o dotaci. Jeden projekt byl na základě AK vyřazen. 
Hodnotitelé hodnotili celkem 29 žádostí. 
Ve Výzvě č. 1/2013 bude podpořeno 17 žádostí o dotaci a to: 
F1 – ZD Partutovice, Zdeňka Horníková, Alois Ondroušek, Eduard Kozák, Lubomír Holčák – 
požadovaná dotace 1.680.850 Kč; 
F6 – TJ Tatran Všechovice, Za našimi humny, TJ Býškovice, TJ Sokol Hranice, Klubko 
Malhotice, Obec Střítež n/L, Obec Bělotín – požadovaná dotace 4.692.968 Kč; 
F7 – HRA, Golf Club Radíkov, Pavla Rudolfová, TJ Slovan Hranice, Marcela Tomášová – 
požadovaná dotace 2.336.564 Kč. 
F1 Rozvoj zemědělských podniků – 1.680.850 Kč 
F6 Spolkový život a sport – 4.692.968 Kč 
F7 Podnikání v cestovním ruchu – 2.336.564 Kč. 
Celkem alokace 8.710.382 Kč. Částka 9.234 Kč zůstává nevyčerpána. 
Usnesení 3: 
VH schvaluje výsledky Výzvy č. 1/2013 v předneseném znění. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
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5) Schválení podání projektu Spolupráce „Hudební a filmová muzea našich regionů“ 
Jelikož se v říjnu 2012 nepodařilo podat PS Hudební a filmové muzeum, MAS navrhuje podat 
projekt v 19. Kole příjmu, tj. teď v červnu 2013. Projekt je napsaný, partnerská MAS Záhoří 
Bečva taktéž souhlasí. Naše MAS bude v tomto projektu KMAS, kancelář MAS uvažuje o 
částečném úvazku na tomto projektu některého ze zaměstnanců MAS v roce 2014. Členové 
výboru partnerství na svém jednání 24.1.2013 podání PS odsouhlasili. 
Návrh VH – 20% na administraci projektu, tj. cca 200.000 Kč. MAS vstoupí s Městysem 
Hustopeče n/B v jednání. 
 
Usnesení 4: 
VH schvaluje podání PS „Hudební a filmová muzea našich regionů“ v 19. Kole příjmu PRV, op. 
IV.2.1. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
6) Aktuální stav projektů Spolupráce – Za poznáním a odkazem předků II., Morvsko-polské 
cesty tradic a poznání 
Za poznáním a odkazem předků II. 
Skalička – práce dokončeny, v nejbližších dnech bude slavnostní otevření muzea; 
H. Újezd – stavební práce se dokončují, před výběrovým řízením na vybavení muzea. Termín 
podání ŽoP – srpen 2013, bude se určitě posouvat. 
 
Moravsko-polské cesty tradic a poznání 
17. a 18.6.2013 se konala dvoudenní exkurze do Polska v rámci projektu; 
29. a 30.8.2013 – přijedou Poláci k nám také na dvoudenní exkurzi, manažeři MAS provedou 
poláky po expozicích na Hranicku a na Mohelnicku, kdo má zájem, může se k exkurzi přidat; 
Potštát – jedná se pouze o vybavení, čeká na Všechovice 
Všechovice – měnilo se místo realizace projektu, zatím se nezačalo ani se stavebními 
pracemi. Polská strana apeluje na termín ukončení projektu – nejpozději v listopadu 2013!!!! 
Během prázdnin se musí sejít pracovní skupina ohledně stolní hry, která je výstupem projektu. 

  
Usnesení 5: 
VH bere na vědomí aktuální stav projektů Spolupráce. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
7), 8), 9) Aktuální stav jednání o roli MASek v období 2014-2020, Proces certifikace MAS 
pro období 2014+, Příprava Strategie rozvoje Regionu Hranicko 2014-2020 
Certifikace MAS – první kolo žádosti bude probíhat v lednu 2014 – MAS bude žádat o uznání 
kritérií přijatelnosti MAS pro období 2014-2020. Další kolo bude probíhat v červnu 2014. 
Standarty MAS – byla představena prezentace od L. Krumpholcové (MZe), která je tištěnou 
přílohou tohoto zápisu. 
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Právní forma MAS – MAS stále čeká, jestli všechny MASky v ČR nebudou muset mít 
společnou právní formu. Zatím ohledně toho nejsou žádné informace. Všechny občanská 
sdružení k 1.1.2014 automaticky přejdou na Spolky. Pak je tady také možnost, že MAS bude 
mít 2 IČa, jedno pro administrace projektů a druhé pro ostatní činnost. Zatím k tomu nejsou 
podrobnější informace. 
Strategie – Jakub Vlasák představil přítomným prezentaci – vyhodnocení dotazníkového 
šetření mezi obyvateli na území Hranicka. Koncem prázdnin vyjde 20. stránkový materiál, 
kde bude vše dopodrobna popsáno – vyhodnoceno. Tyto informace budou jedním 
z podkladů stanovení priorit pro další programovací období. 
Byla podepsána smlouva o příspěvku OK ve výši 125.000 Kč na mzdy zaměstnance, který má 
náplň práce tvorbu strategie na další programovací období. Tímto pracovníkem je F. 
Kopecký, který má na MASce rozdělený úvazek na IV.1.1. a tvorbu strategie. Dotace činí 50%, 
druhou polovinu spolufinancuje MAS ze svých prostředků  
Probíhaly řízené rozhovory se starosty – HRA, MR Záhoran.  
Objevila se také informace, že snad bude možné v roce 2014 udělat ještě jednu výzvu, 
v tomto případě by se „ukrojilo“ z hromádky peněz na další programovací období……ale není 
to zatím jisté. 
 
Usnesení 6: 
VH bere na vědom aktuální stav jednání o roli MASek v období 2014-2020 dle předneseného 
znění. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Usnesení 7: 
VH bere na vědomí aktuální informace o procesu certifikace MAS pro období 2014+. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Usnesení 8: 
VH bere na vědomí informace o přípravě Strategie rozvoje Regionu Hranicko 2014-2020 dle 
předneseného znění. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
8) Národní konference Venkov 2013 v Hranicích 
Představení webových stránek, 330 ubytovacích míst v Lázních, další v menších penzionech 
(Vlasák, Diana, Ostravanka…..), byl představen předběžný program….. 
F. Kopecký požádal zástupce z obcí o zajištění lidí (VPP) na řízení dopravy první den 
konference, stavění stanů v pondělí a úklid v pátek…… 
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Usnesení 9: 
VH bere na vědomí info o Národní konferenci Venkov 2013 v Hranicích. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Nikdo z přítomných neměl dalších připomínek a doplnění programu, V. Skácel tedy VH 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lucie Machová      
       
 
 
 
 
Ověřili:  Jiří Čoček 
 
  Marta Pavelková 
 
   


