
 
 

 
 
 
 

 
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 
konané dne 16. června 2009 v kanceláři MAS, Hranice 
 
Přítomni: 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Pavla Krbálková, MR Záhoran 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o. 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Arnošt Hradil, FO Provodovice 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
Miluše Stržínková, obec Rouské (zastoupena P. Krbálkovou na základě plné moci) 
 
Hosté: 
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství 
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
 
1/ Projekty spolupráce 
František Kopecký představil jednotlivé projekty, jejich cíle a výsledky. Upozornil na změny 
v projektech. Uzávěrka výzvy je 29.6.2009. 
Zmapování a marketing nevyužitých prostor 

- Proběhla drobná změna názvu 
- Hranicko nebude v tomto projektu KMAS 
- Navýšil se počet partnerů ze 2 na 3 
- Snížil se rozpočet na 179.000 Kč 
- Jedná se o 100% dotaci 

Předfinancování: navýšení stávajícího úvěru o 179.000 Kč 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje podání projektu „Zmapování a marketing nevyužitých prostor“ 
v předneseném znění v rámci opatření IV.2.1. Projekty spolupráce. 
(pro: 5, proti: 1, zdržel se: 4) 
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Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce 
- Změna počtu partnerů ze 4 na 3 

 
Předfinancování: půjčka nebo ručitelský závazek městyse Hustopeče nad Bečvou, s tím že se 
k plánovanému vybavení (dle výsledků dotazníku) pořídí i pódium. Tím se zvýší rozpočet na 
cca 1,6 mil. 
Zastupitelstvo městyse bude tuto nabídku řešit dne 25.6.2009, tehdy bude jasné, zda se 
Hustopeče do projektu zapojí dle výše uvedeného způsobu. František Kopecký bude dnes 
jednat se starostkou, místostarostou a tajemníkem městyse. 
 
Výbor partnerství navrhuje, aby se pro tuto chvíli nepřijímalo usnesení a aby se výbor sešel 
k této věci ještě jednou po 25.6.2009. 
František Kopecký bude výbor informovat o výsledcích dnešní schůzky emailem.  
 
2/Činnost MAS v 2.polovině roku 2009 
František Kopecký informoval výbor o plánovaných činnostech MAS v 2.polovině roku 2009: 

- Obnova certifikátů „Vyrobeno na Hranicku“ 
- Aktualizace ISÚ 
- Vznik hippostezek 
- Aktualizace fichí a preferenčních kritérií 

 
3/ Odměna pro Výběrovou komisi 
Gabriela Olivová uvedla, že je třeba stanovit výši odměny pro členy Výběrové komise, jelikož 
její práce v rámci výzvy byla již ukončena. Jsou 2 možnosti – jednotná sazba na hodnotitele 
 X sazba za projekt (ne všichni hodnotitelé měli stejný počet projektů k hodnocení). 
 
Výbor partnerství schvaluje jednotnou sazbu odměny pro Výběrovou komisi. 
(pro: 4, proti: 6, zdržel se: 0) 
 
             Odměny budou různé dle počtu projektů, které hodnotitelé hodnotili. Filip Konečný 
navrhuje sazbu za projekt 600 Kč. 
 
Výbor partnerství schvaluje odměnu pro Výběrovou komisi ve výši 600 Kč/projekt. 
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 4) 
 
Zapsala: Gabriela Olivová     Ověřil: Filip Konečný 


