
 
 

Zápis ze schůzky Výboru partnerství  

konané dne 6.února 2008 v Hranicích (velká zasedací místnost MěÚ 

Hranice)  

 
Přítomni: 

Libor Vykopal, obec Ústí 

Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí 

Jiří Trna, soukromý zemědělec Slavíč 

Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L 

Miluše Stržínková, obec Rouské 

Pavla Krbálková, MR Záhoran 

Filip Konečný, Ski Klub Hranice 

Dalibor Škoda, Nový Dvůr s.r.o. 

 

Hosté: 

Gabriela Olivová, Sekretariát Rozvojové partnerství 

Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 

 

 

Členské příspěvky na rok 2008 

Gabriela Olivová navrhla stanovit jednotnou výši členských příspěvků pro FO i PO a členské 

příspěvky ve výši 1.000 Kč. Hlavním důvodem zvýšení a sjednocení výše příspěvků je 

ukončení projektu Innoref, z kterého doposud mohlo Rozvojové partnerství čerpat finanční 

zdroje. 

Libor Vykopal uvedl, že obce by s výší tohoto příspěvku neměly mít problém. 

Jiří Čoček, navrhl stanovit výši příspěvku procentuálně dle možnosti získané výše dotace 

v programu Leader. Jan Balek uvedl, že tato metoda rozpočítání je složitá a navíc v programu 

Leader 2008-2013 jsou stanoveny různé výše dotace, čili tuto variantu neporučuje. 

 

 

Usnesení: 



 
Výbor partnerství doporučuje Valné hromadě ke schválení jednotnou výši členských 

příspěvků pro FO a PO a to ve výši 1.000 Kč.   

  

Dále Výbor partnerství schválil osvobození od členských příspěvků za rok 2007 nové členy, 

kteří byli přijati v prosinci roku 2007. 

 

 

Nové sídlo Rozvojového partnerství 

Dalibor Škoda navrhl přesunout sídlo Rozvojové partnerství z Hustopeč nad Bečvou do 

Hranic, na adresu současného sekretariátu (Tř. 1. máje 328, Hranice 753 01). V rámci  

programu Leader se zvýší objem pošty a SZIF, Mze a všechny tyto instituce posílají důležité 

dokumenty na adresu sídla. Což může způsobit časové průtahy při vyřizování a zpracování 

těchto dokumentů. 

 

Usnesení: 

Výbor partnerství doporučuje Valné hromadě schválení změny sídla Rozvojového partnerství 

dle platné legislativy. 

 

Jednání s KÚOK – půjčka na předfinancování programu Leader 

Gabriela Olivová seznámila výbor s možností půjčky od Krajského úřadu Olomouckého kraje 

na předfinancování programu Leader 2008-2013. Rozvojové partnerství se připravuje oslovit 

a požádat o schůzku náměstkyni hejtmana J. Chalánkovou, je tedy nutné navrhnout valné 

hromadě delegáty, kteří budou pověřeni tímto jednáním.  

 

Usnesení: 

Výbor partnerství navrhuje Valné hromadě pověřit jednáním Pavlu Krbálkovou a Dalibora 

Škodu.   

 

Plán činnosti Rozvojového partnerství na rok 2008  

Gabriela Olivová představila návrh plánu činnosti na rok 2008: 

 

• Realizace programu LEADER 2008 - 2013 



 
• Zapojení do projektů spolupráce s partnerskými MAS (MAS Český Západ, MAS 

Frýdlantsko, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu) PRV Leader+ Opatření IV.2.1. 

  Oblasti spolupráce: 

  Přírodní dědictví a kultura 

  Revitalizace obcí 

  Cestovní ruch 

  Brownfields 

• Vzdělávání členů – psaní projektů, projektová žádost, řízení projektu 

• Příprava projektů pro MAS pracovními skupinami  

• Pravidelné informování členů o datačních titulech, konzultace k dotačním titulům 

• Podporovat spolupráci mezi členy v konkrétních projektech 

• Prezentace členů prostřednictvím webových stránek  

• Podporovat členy při realizaci Strategie rozvoje regionu Hranicko  

• Průběžné informování o záměrech Mikroregionu Hranicko a Hranické rozvojové 

agentury  

• Poskytování servisu při přípravě a realizaci projektů prostřednictvím Hranické 

rozvojové agentury 

 

Výbor partnerství souhlasil s tímto návrhem plánu činnosti, Dalibor Škoda navrhl 

zorganizovat Studijní cestu (výměna zkušeností) do Kyjovského Slovácka a určit datum příští 

Valné hromady. Výbor partnerství navrhuje další VH v 2. polovině měsíce dubna. 

    

 

 

 

 

Zapsala: 

Gabriela Olivová 

 

Ověřil: 

Filip Konečný 


