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Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 

ze dne 12. prosince 2013, expozice v H. Újezdě „Jak se žilo v Ójezdě“ 
 
Přítomni: 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
Alena Veličková, SDH Horní Újezd 
Zdeněk Lév, MR Hranicko, PM od Jany Černé 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Josef Voldán, obec Malhotice 
Pavla Krbálková, MR Záhoran, PM od Radovan Mikuš 
Ivan Fibich, Obec Bělotín 
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov 
Petra Kočnarová, Obec Skalička 
Vojtěch Skácel, FO Rakov 
Jiří Čoček, FO Střítež nad Ludinou 
František Kopecký, FO Rakov 
Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka, Teplice n/B 
Arnošt Hradil, FO Provodovice 
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice 
Jana Světlíková, Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice 
Celkem 19 platných hlasů 
 
Hosté: 
Lucie Machová, MAS Hranicko 
 
Jelikož nebyla přítomna nadpoloviční většina, počkalo se se začátkem jednání ½ hodiny, poté 
předseda MAS, V. Skácel, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Během půl hodinové 
pauzy byli přítomní členové pozváni na prohlídku nové expozice, která byla zrealizována 
v rámci projektu Spolupráce Za poznáním a odkazem předků II. 
 
Zapisovatel: Lucie Machová 
Ověřovatel zápisu: P. Krbálková, A. Hradil 
 
Program jednání: 

1. Zapisovatel a ověřovatel zápisu 
2. Kontrola minulých usnesení 
3. Výroční zpráva za rok 2012 
4. Zhodnocení Národní konference VENKOV 
5. Automatická změna právní subjektivity na Spolek od 1. 1. 2014 
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6. Skutečné čerpání rozpočtu 2013 (odměny VK), výhled pro rok 2014 
7. Prodloužení pracovních smluv manažerů MAS 
8. Stav vyjednávání zapojení Komunitně vedeného místního rozvoje do období EU 2014-

2020 
9. Proces Certifikace MAS pro období 2014+ 
10. Prodloužení mandátů členů orgánů MAS 
11. Aktuální stav přípravy Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 
12. Aktuální stav projektů Spolupráce 
13. První hrubé součty a vyhodnocení Programu LEADER „Měníme Hranicko“ 2008-2013 
14. Zpráva o činnosti HRA za rok 2012 
15. Různé 
16. 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) Výroční zpráva za rok 2012 
Manažer MAS představil členům Výroční zprávu za rok 2012. Nikdo z přítomných neměl 
připomínky…..Výroční zpráva za rok 2012 je k dispozici pouze elektronicky, možno ke stažení 
zde: http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/o-
sdruzeni/dokumenty 
 
Usnesení 2: 
VH schvaluje výroční zprávu za rok 2012 dle předneseného znění manažera MAS. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
4) Zhodnocení Národní konference Venkov 2013 v Hranicích 
Předseda NS MAS F. Winter psal děkovný dopis předsedovi MAS V. Skácelovi, za výbornou 
práci manažerů MAS Hranicko při NKV 2013. Byly promítnuty fotky z každého dne dění 
konference, F. Kopecký informoval členy o zaslání děkovného mailu cca 70ti lidem, kteří se 
podíleli na přípravě NKV, video z NKV – P.Sekáč, ředitel MZe, hejtman OK, MMR,  dopis o 
závěrech konference…..šel na různá ministerstva úřady vlády ČR, OK. Finančně dopadla 
kladně. 
 
Usnesení 3: 

http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/o
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VH bere na vědomí zprávu o zhodnocení Národní konference Venkov 2013 v Hranicích. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
5) Automatická změna právní subjektivity na Spolek od 1.1.2014 
Změna zákona – automaticky se stáváme spolkem, nic zásadního se nemění, dlouhé 
přechodné lhůty, dva druhy změn: 1) kogentní ustanovení – dané novým OZ, pokud jsou 
v rozporu se stanovami, musíme stanovy změnit, 2) dispozitivní ustanovení - bude to tak a 
tak pokud to stanovy neustanoví jinak. V názvu Spolku musí být spolek, nebo zkratka z.s., 
pokusíme se požádat o vyjímku. Nově spolky registrovány u rejstříkových soudů, veřejně 
přístupné stanovy, sídlo statutára apod. Za každý zápis do rejsříku je 1000 Kč, bude to řešeno 
novelou… Na zápis do veř. rejstříku jsou 3 roky, kvůli certifikaci to bude muset být dříve. 
Povedeme veřejný seznam členů – podmínky NOZ, musí být zveřejněn na webu, souhlas s 
osobními údaji, obnova všech přihlášek členů MAS, pověření k zastupování, MAS připraví 
vzor a ze začátku roku 2014 budou členové osloveni. 
 
Usnesení 4: 
VH bere na vědomí automatickou změnu právní subjektivity na Spolek od 1.1.2014 dle 
nového občanského zákoníku. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
6), 7) Skutečné čerpání rozpočtu, odměny členům výběrové komise, výhled na rok 2014, 
prodloužení pracovních smluv manažerů MAS 
L. Machová promítla přítomným členům přehled skutečného čerpání rozpočtu do dnešního 
dne, rozpočet je papírovou přílohou zápisu. Výbor partnerství na svém jednání 5.11.2013 
schválil odměny členům výběrové komise, 300 Kč za hodnocený projekt. Celkové výdaje na 
odměny VK činí 26.100 Kč. 
Přítomní členové navrhli odměnu pro předsedu MAS za celoroční práci pro MAS ve výši 
10.000 Kč. 
Dále byl představen návrh rozpočtu pro rok 2014 ve výši cca 1.000.000 Kč na zázemí MAS. 
Přesná čísla budou představena v lednu 2014 po vypracování poslední žádosti o proplacení 
na zázemí MAS, kdy veškeré uspořené finanční prostředky budou automaticky převedeny do 
roku 2014. 
Úvazky manažerů MAS – VyPa na svém jednání 5.11.2013 schválil prodloužit pracovní 
smlouvy manažerům MAS od 1.1.2014 – 31.12.2014. 
L. Machová – od 1.12.2013 na MAS 0,5 úvazku, 0,5 úvazku u MR Hranicko v rámci projektu 
Obce sobě – jako administrativní pracovník. 
F. Kopecký – od 1.1.2014 0,57 MR Hranicko – jako koordinátor v oblastech odpadové 
hospodářství a vzdělávání - 0,43 úvazku na MAS.  
MAS v rámci projektu Obce sobě bude muset pomoct MRH s předfinancováním - max. 
80.000 – 100.000 Kč. 
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Předseda MAS je pověřen VH k uzavření potřebných dodatků ke smlouvě, mzdových výměrů 
atd. s platností od 1.1.2014 – 31.12.2014. 
Usnesení 5: 
VH bere na vědomí skutečné čerpání rozpočtu v roce 2013 dle předneseného znění. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Usnesení 6: 
VH schvaluje výši a vyplacení odměn členům výběrové komise za hodnocení projektu v rámci 
Výzvy č. 1/2013 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Usnesení 7: 
VH schvaluje odměnu předsedovi MAS ve výši 10.000 Kč za celoroční činnost v MAS. 
(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1) 
 
Usnesení 8: 
VH bere na vědomí informace o výši finančních prostředků pro rok 2014 na zázemí MAS dle 
předneseného znění. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Usnesení 9: 
VH schvaluje prodloužení pracovních smluv pracovníků MAS Lucii Machové a Františkovi 
Kopeckému od 1.1.2014 – 31.12.2014. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
8) Stav vyjednávání zapojení Komunitně vedeného místního rozvoje do období EU 2014-
2020 
Stav vyjednávání – zpráva vyjednávacího týmu z října 2013 – přehledná tabulka (viz. příloha 
zápisu), stav 2008-2013 3,45 mld., současný stav v průběhu vyjednávání 9,32 mld., NS MAS 
lobuje za cca 49 mld. korun….., pořád probíhají jednání, odkaz na stránky NS MAS, návrhy OP 
z 80% hotové. 
 
Usnesení 10: 
VH bere na vědomí informace o stavu vyjednávání zapojení Komunitně vedeného místního 
rozvoje do období EU 2014-2020 dle předneseného znění. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
9) Proces certifikace MAS pro období 2014+ 
Certifikace – F. Kopecký je v pracovní skupině Leader, měl možnost připomínkovat metodiku 
pro standartizaci MAS, vše je v jednání, přihlášky zřejmě v červnu 2014, k přípravě na 
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certifikaci se nebude zakládat speciální skupina, Výbor partnerství bude řešit sám….budou 
muset být častější schůzky! 
Z MZe aktualizovaná verze certifikace, schůzka v Praze PS Leader – bude to formou žádostí 
na MZe, po vyhodnocení, že je MAS připravená na další období….1 kolo v 06/2014, rozběh 
programovacího období v polovině roku 2015.  
Všechny obce musí vyslovit souhlas se zařazením svého území do území MAS….bude to 
schvalovat zastupitelstvo nebo obec??? – starosta…nevíme… 
Zákaz podnikání zaměstnance MAS na své IČ, zveřejňovat dary – výroční zpráva na webu 
atd….externí audit bude povinný po celou dobu. Upustili od jednotné právní subjektivity!! 
 
 
Usnesení 11: 
VH bere na vědomí info o procesu Certifikace MAS pro období 2014+. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
10) Prodloužení mandátů členů orgánů MAS 
Prodloužení mandátu členů MAS – je konec období 2008-2013, v roce 2014 bude spoustu 
změn, (certifikace, změna na spolek, změna stanov……..), návrh manažera MAS je aby byl 
prodloužen mandát všem členům orgánů MAS do doby schválení nových stanov. Na tomto 
se shodli i členové VyPa na svém jednání 5.11.2013. 
 
Usnesení 12: 
VH schvaluje prodloužení mandátů členů orgánů MAS do doby schválení nových stanov MAS, 
nejpozději však do 31.12.2014. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
11) Aktuální stav přípravy Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 
V úterý 10.12.2013 proběhlo veřejné projednání – swot analýza – silné a slabé stránky 
regionu, do června 2014 proběhnou určitě ještě 2 schůzky. Proběhly také pracovní skupiny 
Obyvatelstvo a sociální infrastruktura, PS Životní prostředí a PS Ekonomický rozvoj. Do půlky 
r. 2014 chceme mít hotová ucelenou pracovní verzi strategické části a postupně dále 
napasovávat na nabídku dotačních programů. 
 
Usnesení 13: 
VH bere na vědomí aktuální stav přípravy Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 dle 
předneseného znění. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
12) Aktuální stav projektů Spolupráce 
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Dnes podána žádost o proplacení na projekt Spolupráce Za poznáním a odkazem předků II., 
příští týden schůzka se starosty Týna n/B, D. Nětčic a Hustopeč n/B ohledně realizace PS 
Hudební muzea. V projektu je počítáno s 140 000 Kč na administraci projektu….. 
Mobilní vybavení – P. Kočnarová - aby se sjednotily ceny, Ústí a Skalička!! Skalička 4500 Kč, 
Ústí na klíč to dělá za 7000 Kč. Skalička toho má moc…..rostou náklady za opotřebení, 
problém s lidma, skloubit, kteří to staví….lidi z VPP. Chce, aby se to otevřelo, a ceny opravdu 
sjednotili…..Ústí to tak vyhovuje….zařadit na první jednání VyPa 2014 a řešit to!!!! 
PS Moravsko Polské cesty tradic a poznání – Potštát - už začaly první kroky – jedná se pouze 
o vybavení expozice, ve Všechovicích se ještě nezačalo se stavebními pracemi, po novém 
roce musí MAS vyhlásit výběrové řízení na stavební práce Všechovice. PS budou pokračovat i 
v příštím období, MASky si budou moct dělat také projekty v rámci programových rámců 
bude moc dělat i vlastní projekty jakoby projekty spolupráce…..(bez další MAS). Předseda 
MAS pověřil P. Krbálkovou, k vyvinutí nátlaku na starostu Všechovic aby začal se stavebními 
pracemi a projekt byl opravdu v březnu roku 2014 podán k proplacení na RO SZIF. 
 
Usnesení 14: 
VH bere na vědomí aktuální stav projektů Spolupráce. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
13) První hrubé součty a vyhodnocení Programu LEADER „Měníme Hranicko“ 2008-2013 
Začátkem února 2013 budeme kontaktovat žadatele z Výzvy č. 1/2013  - TJ Slovan Teplice, TJ 
Býškovice, jestli opravdu budou projekt realizovat – riziko předfinancování projektu. Pokud 
by se rozhodli projekt nerealizovat, je možné uvolněné prostředky použít ve vyhlášené Výzvě 
č. 1/2014. 
Pokud projekty z Výzvy č. 1/2013 budou zrealizovány a proplaceny bez jakýchkoliv korekcí a 
sankcí - 45 miliónů korun do regionu za programovací období 2008-2013 + 7 PS!! Celkové 
výdaje jsou 82 projektů za 92 milionů korun. 
 
Proplacené či závazkované dotace v Programu LEADER „Měníme Hranicko“, stav k 12/2013 

Fiche 
Celkově dotace 
2008 -2013 v Kč 

To samé 
v % 

Původní 
plán v %  Dle sektorů: 

Skutečnost 
v % 

Původní 
plán v % 

1 Rozvoj zemědělských 
podniků  

7 432 315 Kč 16,6 16,0 

zemědělství 24,1 23,8 2 Zemědělské a 
potrav.produkty  

3 393 310 Kč 7,6 7,8 

3 Lesnická infrastruktura 
1 247 123 Kč 2,8 3,1 

lesnictví 6,9 9,2 
4 Lesnická technika 

1 849 675 Kč 4,1 6,1 

5 Veřejná prostranství  
5 317 637 Kč 11,8 13,9 rozvoj obcí 44,7 42,8 
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6 Spolkový život a sport  
14 738 550 Kč 32,8 28,9 

7 Podnikání v cestovním 
ruchu  

7 839 829 Kč 17,5 16,6 
cestovní 

ruch 18,5 18,8 
8 Pěší trasy a hipostezky 

487 174 Kč 1,1 2,2 

9 Zakládání a rozvoj 
mikropodniků 

2 602 133 Kč 5,8 5,4 podnikání 5,8 5,4 

celkem 
44 907 746 Kč 100 100%  100 100 

Po dokončení realizace všech projektů nejpozději v prosinci 2014 čeká místní akční skupinu 
podrobná evaluace, monitoring a vyhodnocení celého programu, zda se díky finanční 
podpoře z evropských fondů podařilo dosáhnout stanovených cílů a dopadů na region. 
Ozvěny programu pak potrvají až do roku 2019, kdy skončí povinnost udržitelnosti i 
posledním projektům, pozitivní dopady realizovaných projektů na kvalitu života v regionu 
budeme ale pociťovat určitě mnohem dlouhodoběji. 
Dále bylo promítnuto finanční vyhodnocení Výzev od roku 2008 – 2012. 
 
Usnesení 15: 
VH bere na vědomí první hrubé součty a vyhodnocení Programu LEADER „Měníme Hranicko“ 
2008-2013 dle předneseného znění. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
14) Zpráva o činnosti HRA za rok 2012 
Byla představena prezentace – zpráva o činnosti HRA za rok 2012, která je přílohou tohoto 
zápisu. 
M. Stržínková – při prezentaci počtu zpracovaných projektů za rok 2012 měla dotaz, kolik 
z tohoto počtu projektů bylo úspěšných? Uvedeno ve výroční zprávě za r. 2012. Odkaz na 
webové stránky HRA – Výroční zpráva za r. 2012 
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/hra/vyrocni-
zpravy/HRA_vyrocni_zprava_2012.pdf 
 
Usnesení 16: 
VH bere na vědomí zprávu o činnosti Hranické rozvojové agentury za rok 2012 dle 
předneseného znění. 
(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: Pavla Krbálková, Arnošt Hradil 

http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/hra/vyrocni

