Zápis ze schůzky Výboru partnerství,
konané dne 20. Srpna 2008 v kanceláři Rozvojového partnerství
Přítomni:
Filip Konečný, Ski klub Hranice
Libor Vykopal, obec Ústí
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Polusová Veronika, Charita Hranice
František Maršálek, ZD Partutovice
Miluše Stržínková, obec Rouské
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L
Daibor Škoda, Nový Dvůr s.r.o.
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Hosté:
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura

Program:
1. Příspěvek z Olomouckého kraje – návrh smlouvy mezi žadateli a Rozvojovým
partnerstvím
2. příspěvek z Olomouckého kraje – návrh smlouvy mezi Hranickou rozvojovou
agenturou a Rozvojovým partnerstvím
3. Studijní cesta Kyjovské Slovácko
4. Návrh náhradníků do Výběrové komise
5. Různé

1. Příspěvek z Olomouckého kraje – návrh smlouvy mezi žadateli a Rozvojovým
partnerstvím
František Kopecký znovu vysvětlil celou situaci a průběh jednání ohledně využití příspěvku
z Olomouckého kraje, který získalo Rozvojové partnerství pro rok 2008. Příspěvek bude
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využit na externí poradenství (konzultace projektů a žádostí) pro žadatele v programu Leader
„Měníme Hranicko“ z řad členů Rozvojového partnerství a obcí MR Hranicko. Celkem
projevilo zájem o tuto pomoc 11 členů a 9 obcí (celkem 20 žadatelů).
Výše příspěvku je 200.000 Kč, přičemž spolufinancování ze strany Rozvojového partnerství
tvoří 20%, což je 50.000 Kč. Žadatelé budou tedy podpořeni celkovou částkou 250.000 Kč.
Členové Rozvojového partnerství získají pomoc ve výši 12.000 – 16.000 (projekty jsou různě
náročné na zpracování) a obce ve výši 6.800 Kč.
Rozvojové partnerství vybralo Hranickou rozvojovou agenturu a MR Záhoran jako
zpracovatele těchto projektů.
Podmínkou žadatelům pro získání příspěvku je úhrada 20% (spolufinancování) a podání
projektu v roce 2008 a 2009.
Tab. Žadatelé, kteří získali podporu na zpracování žádostí

Členové MAS: Do
které Fiche podávájí

Agentura a MR
Záhoran poskytne
členům pomoc v
Členové MAS: příjemci pomoci objemu

Žadatel dále
Žadatel se na této pomoci
doplatí přímo
bude podílet
agentuře
spolufinancováním
(mimořádný příspěvek MASce)

Fiche 5

Obec Partutovice

16000

3200

Fiche 5

Obec Ústí

16000

3200

Fiche 4

Arnošt Hradil

12000

2400

Fiche 1

ZD Partutovice

20000

4000

5000

Fiche 7

Blanka Hlaváčková

20000

4000

5000

Fiche 6

Golf club Radíkov

16000

3200

Fiche 5

Městys Hustopeče

16000

3200

Fiche 5

Obec Rouské

16000

3200

Fiche 6

JUKO Rouské

16000

3200

Fiche 1

Jiří Čoček

20000

4000

5000

Fiche 2

Marie Čočková

20000

4000

5000
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Členská obec

Agentura a MR Záhoran poskytne
obcím pomoc v objemu

Žadatel se na této pomoci bude
podílet spolufinancováním (dar
MASce)

Město Hranice

6800

1360

Obec Býškovice

6800

1360

Obec Dolní Těšice

6800

1360

Obec Špičky

6800

1360

Obec Zámrsky

6800

1360

Obec Černotín

6800

1360

Obec Provodovice

6800

1360

Obec Horní Újezd

6800

1360

Obec Klokočí

6800

1360

František Kopecký představil návrh partnerské smlouvy, která bude uzavřena mezi
Rozvojovým partnerstvím a žadateli, kteří získají příspěvek na zpracování projektu.
Dalibor Škoda navrhl zapracovat do článku 4.3 sankci za porušení povinností stanovených ve
článku III této smlouvu formou nevrácení příspěvku na spolufinancování poskytnutí
poradenství.
Usnesení:
Výbor partnerství schvaluje partnerskou smlouvu mezi žadateli a Rozvojovým partnerstvím
v předneseném znění a pověřuje sekretariát k zapracování připomínek a dále pověřuje
předsedu k podpisu partnerské smlouvy.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1)
2. Příspěvek z Olomouckého kraje – návrh smlouvy mezi Hranickou rozvojovou
agenturou/MR Záhoran
František Kopecký představil návrh smlouvy o dílo, její jednotlivé články, která bude
uzavřena mezi Rozvojovým partnerstvím a Hranickou rozvojovou agenturou/MR Záhoran.
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Usnesení:
Výbor partnerství schvaluje smlouvu o dílo mezi Rozvojovým partnerstvím a Hranickou
rozvojovou agenturou/MR Záhoran v předneseném znění a pověřuje předsedu k podpisu
smlouvy.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1)
3. Studijní cesta Kyjovské Slovácko
Gabriela Olivová informovala přítomné o přípravě studijní cesty na Kyjovské Slovácko, kterou
pořádá pro své členy Rozvojové partnerství a MR Hranicko. Uvedla, že v nejbližší době začne
propagace této studijní cesty, kde se možní účastníci dozví více informací a jak je možno se
na zájezd přihlásit.
4. Návrh náhradníků do Výběrové komise
Gabriela Olivová uvedla, že je nutné navrhnout náhradníky do Výběrové komise. Je možné,
že bude přijato hodně žádostí a hodnotitelé nebudou moci důsledně všechny žádosti
hodnotit a také je možné, že dojde ke střetu zájmů, proto je nutné mít náhradníky. Výbor
partnerství navrhuje kontaktovat neaktivní členy sdružení a nabídnout jim členství ve
Výběrové komisi, dle zájmu budou tito náhradníci ustanoveni do Výběrové komise Valnou
hromadou.
5. Různé
Nákup vybavení
Gabriela Olivová informovala o nákupu nového vybavení do kanceláře. V současné době
využívá Rozvojové partnerství kancelářský nábytek, který patří MR Hranicko. MR Hranicko
v současné době potřebuje jeden stůl, je tedy nutné pro Rozvojové partnerství zakoupit stůl
nový. Cena kancelářského stolu je ve výši 5.000 – 7.000 Kč.
Usnesení:
Výbor partnerství bere na vědomí informaci o nákupu nového kancelářského vybavení.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
Projekty spolupráce
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Gabriela Olivová informovala přítomné o přípravě projektů spolupráce. V současné době
studuje pravidla pro národní spolupráci a konzultuje možnosti s partnerskými MAS. Jan
Balek upozornil na přípravu projektů spolupráce na mezinárodní úrovni a uvedl, že je
důležité, zda se MAS této spolupráce chce účastnit. Je třeba vytipovat a kontaktovat možné
partnery.
Usnesení:
Výbor partnerství pověřuje sekretariát Rozvojového partnerství k vytipování a kontaktování
partnerů pro projekty spolupráce na mezinárodní úrovni.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
Země Živitelka
Gabriela Olivová informovala přítomné o účasti Rozvojového partnerství na výstavě Země
Živitelka, kde se bude MAS prezentovat společně s partnerskými MAS. Za Rozvojové
partnerství se výstavy zúčastní Gabriela Olivová.

Zapsala:
Gabriela Olivová
Ověřil:
Filip Konečný
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