Zápis ze schůzky Výboru partnerství
ze dne 17. dubna 2008, ZD Partutovice

Přítomni:
Filip Konečný, Ski klub Hranice
Miluše Stržínková, obec Rouské
Pavla Kubálková, MR Záhoran
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
Jana Černá , TJ Střítež
Veronika Polusová, Charita Hranice
František Maršálek, ZD Partutovice
Ludmila Juráňová, JS Juko Rouské

Hosté:
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

1/ Možnosti bankovního úvěru a předfinancování programu Leader
Gabriela Olivová informovala přítomné o možnostech bankovního úvěru. Proběhly
konzultace s Komerční bankou a s Českou spořitelnou, tyto banky byly vybrány z důvodu
nejvýhodnějšího způsobu ručení a výše úroků. Byly vybrány na základě telefonických
konzultací s ostatními bankami.
Výše potřebného úroku byla určen dle výpočtu cash flow a dle nákladů na zázemí organizace,
částka 1,2 mil Kč (varianta A) pokryje náklady po dobu 7 měsíců (1.-2. etapa programu). U

varianty B je od nákladů na 1.-2. etapu odečtena částka cca 555.000 Kč, což je půjčka od MR
Hranicko a příspěvky od neelejských obcí.

Komerční banka
A) varianta cca 1,2 mil
-

úrok cca 5% měsíčně ( = 5.000 Kč měsíčně)

-

povinnost bankovního účtu u KB, poplatky 150 Kč měs.

-

Úrok + poplatky za vedení účtu = 61.800 Kč za rok (neuznatelné náklady)

-

čerpání úvěru jako u kontokorentu

-

splácení v libovolných termínech a výši

-

ručení:

není třeba, stačí smlouva o přiznání dotace a faktury
pouze „termiňák“ – zmražená částka ve výši asi 20.000Kč, závisí na výši úvěru

-

schvalovací proces 1 měsíc (KB Praha)

B) varianta cca 0,6 mil
-

úrok 5% měsíčně (= 2.500 Kč měsíčně)

-

ostatní stejné

Česká spořitelna
A) varianta cca 1,2 mil
-

úrok 4,7 – 5% měsíčně (fixní sazba na celých 6 let)

-

úrok + poplatky za vedení účtu = 67.000 Kč za rok (neuznatelné náklady)

-

ručení:

-

úvěr se splatí v posledních etapách programu (2 splátky)

aval směnka – podepisuje FO, většinou předseda a další 2 členové sdružení

B) varianta cca 0,6 mil
-

úrok 4,7 – 5% měsíčně ( = 2.840 Kč měsíčně)

Usnesení:
Výbor partnerství na základě těchto informací schvaluje půjčku od Komerční banky ve výši
700.000 Kč a pověřuje předsedu sdružení Filipa Konečného a Gabrielu Olivovou jednáním
s bankou.
(pro: 9, proti:0, zdržel se:0)

2/ Jednání s Krajským úřadem Olomouckého kraje
Pavla Krbálková informovala přítomné o výsledcích schůzky MAS z Olomouckého kraje a
zástupci krajského úřadu, která se konala 16. dubna 2008 v Olomouci. KÚOK je pro plošnou
podporu MAS ve formě příspěvku (jako v minulých letech), podmínkou je podání žádosti a
spolufinancování ve výši min. 20%. Do uznatelných nákladů nebudou zahrnuty pouze
náklady na mzdy, ale i režijní náklady. Konečné podmínky k získání tohoto příspěvku a jeho
definitivní schválení bude známo po projednání na Radě Olomouckého kraje, která se
uskuteční 15. května 2008.

Usnesení:
Výbor partnerství bere na vědomí informace o jednání KÚOK a žádost o příspěvek bude
projednávat po definitivním rozhodnutí kraje a nastavení podmínek.
(pro: 9, proti:0, zdržel se:0)

Zapsala:
Gabriela Olivová

Ověřil:
Filip Konečný

