
 
 
 

Zápis ze schůzky Výboru partnerství  

ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice 

 

Přítomni: 

Filip Konečný, Ski Klub Hranice 

Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L 

Arnošt Hradil, podnikatel Provodovice 

Pavla Krbálková,  MR Záhoran 

Libor Vykopal, obec Ústí 

Libuše Sehnálková, ženy Býškovice 

František Maršálek, ZD Partutovice 

 

Omluveni: 

Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 

Veronika Polusová, Charita Hranice 

Jana Černá, TJ Střítež n/L 

Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 

 

Hosté: 

Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství 

František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství 

 

Program: 

1/ Informace z CP SZIF, alokace na rok 2008 

2/ Rozpočet MAS a nákup techniky 

3/ Alokace v jednotlivých fichích a harmonogram výzev 

4/ Externí poradenství pro MAS 2008 – 2013 

5/ Příspěvek KÚOK 

6/ Informace o vyjednávání úvěru 

7/ Pracovní náplň  

8/ Závěr 

 



 
 
 

Filip Konečný zahájil schůzku Výboru partnerství. 

 

 

 

1/ Informace z CP SZIF, alokace na rok 2008 

František Kopecký seznámil přítomné s alokací, která byla Rozvojovému partnerství 

přidělena na rok 2008. jedná se o částku 7 940 037,- Kč. Původně se počítalo s vyšší alokací a 

je proto třeba zvolit jiný klíč na alokaci. 

Do 29. května je třeba osobně doručit na CP SZIF vyplněný rozpočet na rok 2008 (specifická 

část B). 

Usnesení: 

Výbor partnerství pověřuje předsedu sdružení k zplnomocnění Františka Kopeckého 

k podpisu specifické části B a dále pověřuje Františka Kopeckého k osobnímu doručení spec. 

části B na CP SZIF. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

 

2/ Rozpočet MAS a nákup techniky 

Gabriela Olivová představila rozpočet na zázemí MAS a vysvětlila jednotlivé položky. 

Vzhledem k nízké alokaci na rok 2008 bylo třeba snížit některé výdaje, popřípadě úplně 

vyřadit nebo přesunout do dalšího období (rok 2009). 

Dále představila seznam techniky a příslušenství, které je nutné zakoupit v období květen – 

červen 2008: 

- 2x notebook 

- 2x kancelářský software 

- 2x mobilní telefon 

- Brašna na notebook 

- Příruční pokladna 

- Vizitky (manažer, finanční manažer, předseda) 

František Kopecký navrhuje zřízení pevné linky a tedy i samostatného čísla pro Rozvojové 

partnerství. Lidé  a žadatelé jsou zvyklí volat na pevnou linku a zaměstnanci sekretariátu 

budou ji budou využívat k telefonickým konzultacím (CP SZIF, RO SZIF, jiné úřady…), což 



 
 
 

jsou obvykle dlouhé hovory a používat pouze mobilní telefon by se prodražilo. Náklady na 

pevnou linku a internet jsou zohledněny v rozpočtu. 

 

 

Usnesení: 

Výbor partnerství schvaluje předložený rozpočet a jeho jednotlivé položky, nákup techniky a 

příslušenství. 

 Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

 

 

3/ Alokace v jednotlivých fichích a harmonogram výzev 

František Kopecký uvedl, že je nutné stanovit nové alokace k jednotlivým fichím z důvodu 

nízké alokace pro rok 2008. Také je možné, že MZe ČR bude jednotlivé alokace vyhlašovat 

na jednotlivé roky (ne na celé období)  

Výbor partnerství navrhuje ponechat pro letošní rok klíč, který byl stanoven v prosinci 2007. 

A  v průběhu roku vymyslet nový klíč. 

Dále je nutné stanovit harmonogram vyhlašování jednotlivých fichí. Výbor partnerství 

navrhuje vyhlásit v letošním roce výzvy všech 6 fichí na konci měsíce července a uzávěrku na 

konci září, přičemž uzávěrky budou probíhat diferencovaně. 

  

4/ Externí poradenství pro MAS 2008 – 2013 

V rozpočtu na rok 2008 byla schválena i částka na supervizi externí firmy. V rámci supervize 

bude externí firma pro Rozvojové partnerství: 

- vykonávat funkci facilitátora schůzek MAS – asistence při vytváření shody 

v klíčových fázích přípravy programu (diskuse o změnách SPL, diskuse o 

aktualizacích Strategie rozvoje regionu Hranicko, změny fichí apod.) 

- evaluovat implementace Strategického plánu LEADER a poskytovat hodnotících 

zpráv programovému výboru  

- vyhodnocovat realizaci Strategického plánu rozvoje regionu Hranicko (2-3 za období) 

- aktualizovat Strategický plán LEADER (doporučování změn fichí) 

- aktualizovat Strategický plán rozvoje regionu Hranicko  

- koordinovat sebehodnocení výkonnosti MAS  



 
 
 

- expertní podpora při přípravě metodik (hodnocení projektů, podnikatelský plán apod.) 

- průběžné konzultovat se zaměstnanci MAS (SPL, finanční řízení, apod.) 

- konzultace přípravy projektů spolupráce  

 

5/ Příspěvek KÚOK 

František Kopecký informoval přítomné o emailovém dopisu, ve kterém Olomoucký kraj 

deklaruje poskytnutí příspěvku na činnost MAS z Ol. kraje až do výše 200.000,- Kč, přičemž 

se k příspěvku váže 20% spolufinancování a omezení uznatelnosti nákladů pouze na mzdy 

zaměstnanců či externích pracovníků, na nákup techniky nebo nájem kanceláře. Jelikož jsou 

všechny tyto náklady ze 100% uznatelné v rámci realizace SPL, není pro MAS výhodné takto 

příspěvek využít. Byl proto přednesen návrh příspěvek využít na zřízení externího poradenství 

pro potencionální žadatele, prioritně z řad členů MAS, příp. další zájemce, kdy by jim toto 

poradenství zajistilo pomoc při přípravě žádostí o dotaci. Z důvodu zachování rovného 

přístupu, by dotazníkem mezi členy byl zjištěn zájem o tuto pomoc, a po rozpočítání by každý 

takový zájemce obdržel pomoc v hodnotě rozpočítané z příspěvku rovným podílem. Zájemci 

by pak z vlastních prostředků zajistili spolufinancování ve výši 20%. Je potřeba ověřit, zda 

tento model bude pro Olomoucký kraj akceptovatelný. V debatě byly vyjádřeny i náměty 

k přijmutí dalšího pracovníka, toto však bylo zamítnuto. František Kopecký připraví 

podrobný materiál, který po konzultaci s předsedou a finanční manažerkou zašle 

k předposouzení Olomouckému kraji. V případě, že model bude lze využít, do 5.6. se musí 

podat žádost o poskytnutí příspěvku. 

 

Usnesení: 

Výbor partnerství schvaluje podání žádosti o příspěvek z Olomouckého kraje dle 

předneseného návrhu. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

 

6/ Informace o vyjednávání úvěru 

Gabriela Olivová seznámila Výbor partnerství s postupem vyjednávání úvěru. Komerční 

banka nakonec nenašla vhodný produkt pro Rozvojové partnerství, proto byla opět oslovena 

Česká spořitelna. Dne 21.5.2008 byly předány dokumenty ohledně finančního zdraví 

Rozvojového partnerství. Kvůli nízké alokaci na rok 2008 a snížení rozpočtu bude čerpaná 



 
 
 

výše úvěru 500.000,- Kč. Aby Rozvojové  partnerství nemuselo platit rezervační poplatek na 

vyšší částku, bude celkový úvěr na 1 mil, přičemž úroky budou hrazeny pouze z čerpané 

částky (500.000,. Kč). 

 

Usnesení: 

Výbor partnerství schvaluje vyjednávání a žádost na úvěr ve výši Kč 500.000,- u České 

spořitelny a.s.. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

 

 

7/ Pracovní náplň  

Gabriela Olivová představila pracovní náplně pracovníků sekretariátu – manažera a finačního 

manažera. 

 

8/ Závěr 

Předseda poděkoval všem za účast a rozloučil se. 

 

 

Zapsala: Gabriela Olivová 

 

Ověřil: Filip Konečný  


