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Zápis z Výboru partnerství 20. února 2006  
Přítomni: 

Juráňová, Rouské JUKO 

Konečný Filip, TJ Sigma Hranice 

Vývoda Pavel, Sportovní rybníky s.r.o. 

Škoda Dalibor, Nový Dvůr s.r.o. 

Maršálek František, ZD Partutovice 

Černá Jana, TJ Střílež 

Stržínková Miluše, obec Rouské 

Sehnálková Libuše, Hostinec u Libora, Býškovice 

Vykopal Libor, obec Ústí, 

Haken Roman, CpKP sz. M. 

Caletková Miloslava, MR Hranicko 

Balek Jan, MR Hranicko 

  

Omluven: pan Šnajdárek 

 

1/ Doplňující informace z Ministerstva zemědělství  

J. Balek podal doplňující informace, které zjistil na Ministerstvu zemědělství v Praze o programu 

Leader ČR:  

- uzávěrka podávání záměrů místních akčních skupin je do 13. března 2006.  

- žadatelé projektů mohou být kromě obcí a neziskových organizací pouze podnikatelé, kteří 

mají ve své hlavní či vedlejší činnosti zemědělskou nebo lesnickou prvovýrobu.  

- žadatel o projekty nesmí být subjekt z obce nad 10 000 obyvatel v případě, že nemá 

provozovnu v menší obci.  

- záměr místní akční skupiny musí být úzce profilovaný a inovativní, aby měl šanci na úspěch.  

 

2/ Debata o záměru Rozvojového partnerství Regionu Hranicko: 

Byl zrekapitulováno, že záměr místní akční skupiny musí zapadat do jedné ze tří dotačních oblastí 

programu LEADER ČR.:  

- Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech,   

- Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce  

- Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů.  

Bylo představeno vyhodnocení bodování. Schůzka na Mze nevnesla příliš jasno realizace projektů pod 

příslušnými dotačními tituly.  

Dále J. Balek přednesl varianty záměru: 
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Alternativa č. 1 : 

(Téma č. 2 – Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce) 

Strategie zaměřená na rozvoj cestovního ruchu s rozvojem infrastruktury a podporou odbytu místních 

turisticko zemědělských produktů 

Alternativa č. 2: 

Strategie zaměřená energetické úspory, na pěstování, zpracování a odbyt biomasy   

(Téma č. 2 – Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce) 

Alternativa č. 3: 

Zlepšování zázemí pro život a podnikání na venkově   

(Téma č.1 Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech) 

Následně proběhla diskuse mezi členy Výboru partnerství, ve které se všichni členové vyjádřili 

k podobě záměru.  

Po diskusi bylo rozhodnuto o přípravě Alternativa č. 1:  Strategie zaměřená na rozvoj cestovního 

ruchu s rozvojem infrastruktury a podporou odbytu místních turisticko zemědělských produktů 

(pro 8, proti 0, zdržel se 0) 

 

3/ Volba předsedy občanského sdružení 

Bylo vysvětlena úloha funkce předsedy (reprezentace sdružení a činění právních úkonů jménem 

sdružení). J. Balek uvedl, že sice na Valné hromadě bylo řečeno, že předseda by měl být zvolen až po 

schůzce druhé Valné hromady a doplnění Výboru partnerství o další členy. Jelikož je však povinnost  

doložit k záměru i výpis rejstříku trestů předsedy občanského sdružení (trvání 2-3 týdny), doporučil 

předsedu zvolit hned anebo se předběžně domluvit na tom, kdo by to mohl být, aby dotyčný si mohl 

zažádat  výpis. Výbor partnerství se dohodl, že volba bude provedena na této schůzce.  

Proběhla diskuse a postupně byli navrhování tito kandidáti: 

- pí Stržínková -  odmítla z důvodu nedostatku času 

- pan Konečný – návrh na kandidaturu přijal  

- paní Černá – odmítla z důvodu nedostatku času 

- pan Maršálek – odmítl z důvodu nedostatku času  

- pan Vykopal – odmítl z důvodu nedostatku času   

 

Výbor partnerství následně zvolil Filipa Končného předsedou sdružení. (8 pro, 0 se zdržel, 0 proti). 

 

4/ Organizační řád 

J. Balek představil návrh organizačního řádu sdružení. Ten je třeba vypracovat zejména z důvodu 

přípravy a podání záměru do programu Leader. Organizační řád musí přesně stanovit, že v orgánech 

sdružení není více než 50 % zástupců veřejné správy, což je podmínka programu Leader ČR. 
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Následně proběhla diskuse o úloze Výboru partnerství. Byly vzneseny připomínky ke komplikovanosti 

rozhodovací struktury. A jak je zabezpečena transparentnost výběru. Byly vyjádřeny obavy 

koncentrace vyhodnocování předkládaných projektů do rukou úzké skupiny lidí (výběrové komise). 

J. Balek odpověděl, že Výběrová komise pouze vyhodnocuje projekty. Následně projednává veřejná 

schůze (valná hromada) a schvaluje Výběrová komise Ministerstva zemědělství.  

Následně byla doplněna formulace, že vyhodnocení projektů Výběrovou komisí bude následně 

předloženo k projednání Výboru partnerství a Valné hromadě.  

 

5/ Příprava valné hromady 

Byl představen návrh programu. Členové výboru partnerství byly vyzváni, aby pozvánku pokud 

možno rozšířili k těm, kteří o činnost sdružení budou mít zájem.  

Dále bude připravena tisková zpráva o valné hromadě, která bude rozeslána médiím (Ú: J. Balek). 

 

6/ Jmenování Manažera partnerství  

Manažer partnerství zajišťuje administrativní a výkonné zázemí pro orgány sdružení. Jeho volba je 

nezbytná z důvodu prokázání způsobilosti zajistit řízení programu Leader ČR na Hranicku.  

Výbor partnerství jmenoval Manažera partnerství, kterého bude zabezpečovat Mikroregion Hranicko, 

prostřednictvím Jana Balka. (8 pro, 0 se zdržel, 0 proti). 

 

Zapsal:  

Jan Balek 

 

Ověřil: 

Jana Černá  

 

 
 


