
 
 

 
 
 
 

 
 

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

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 
konané dne 17. února 2009 v kanceláři MAS, Hranice 
 
Přítomni: 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Pavla Krbálková, MR Záhoran 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o. 
 
Hosté: 
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství 
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
 
1/ Aktuální finanční situace MAS 
Gabriela Olivová seznámila přítomné s aktuální finanční situací MAS. MAS má podány na RO 
SZIF již dvě Žádosti o proplacení za první a druhou etapu roku 2008, ale doposud nebyla 
žádost za první etapu proplacena. Dle informací z Ministerstva zemědělství je pozastaveno 
proplácení dotací ve všech resortech a to na příkaz Ministerstva financí. 
 MAS má v tuto chvíli vyčerpán úvěr ve výši 500.000 Kč a na běžném účtu je k dispozici pouze 
17.000 Kč. Přičemž již nebyly vyplaceny mzdy zaměstnancům za měsíc leden, je hrazeno 
pouze nájemné, poplatky za telefony, sociální a zdravotní pojištění a daně.  
Filip Konečný uvedl, že povoluje finanční manažerce proplácet pouze nejnutnější náklady. 
Zavedla se také úsporná řešení, např. služební cesty jsou řešeny hromadnou dopravou.  
Řešením této situace může být navýšení úvěru. S tímto návrhem, ale nesouhlasí Filip 
Konečný, předseda MAS, který v rámci smlouvy o úvěru podepsal i bianko směnku, kterou je 
úvěr kryt. Filip Konečný také upozornil na nevymahatelnost dotace, i když je podepsána 
dohoda o poskytnutí dotace, závazek SZIF vůči MAS vzniká až po schválení platby, které 
v tuto chvíli oficiálně nemáme. Navrhuje oslovit „silné členy“ MAS o poskytnutí bezúročné 
půjčky. 
Výbor partnerství navrhuje zjistit, co nejvíce informací o vzniklé situaci, především, jak 
dlouho bude tato situace trvat. Výbor se sejde ještě před Valnou hromadou, která je 
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naplánována na 26.2.2009 a dle zjištěných informací rozhodne o řešení této situace. 
Navrhuje požádat o půjčku i MR Hranicko. 
Jan Balek navrhuje oslovit příjemce dotace v LEADERu, aby dali MAS příspěvek na činnost. 
Výbor tuto variantu nezavrhuje, ale nejedná se o řešení této finanční situace, jelikož proces 
bude trvat dlouho. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství pověřuje sekretariát MAS zjištěním informací o pozastavení vyplácení 
dotací, především z hlediska časového. A to do 26.2.2009 na příští zasedání Výboru 
partnerství. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
2/ Členské příspěvky na rok 2009 
Gabriela Olivová představila přítomným dva návrhy systému členských příspěvků pro rok 
2009, výkaz neuznatelných nákladů za rok 2008 a předpoklad na rok 2009. 

 

Neuznatelné náklady 2008 

neuznatelné náklady 
LEADER 18973,1 
úroky z úvěru 762,2 
poplatky BÚ 3865 
KÚOK 960 

 
24560,3 

 

Předpoklad na rok 2009 
Neuznatelné náklady LEADER 40.000 
Úroky z úvěru   24.000 
Poplatky BÚ     4.000 
    68.000   

 
 
 
 
Návrh 1: 
Členské obce  2 Kč/obyv.+ paušál 1.000 Kč 
MR Hranicko  počet čl. obcí x 1.000 Kč 
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MR Záhoran  počet čl. obcí x 1.000 Kč 
PO   á 1.000 Kč 
FO,NNO  á 500 Kč 
+ oslovit nečlenské obec MRH o příspěvek (dar) na činnost MAS 
 
Návrh 2: 
MR Hranicko  25.000 Kč 
PO   á 1.000 Kč 
FO,NNO  á 500 Kč 
+ oslovit nečlenské obec MRH o příspěvek (dar) na činnost MAS 
 
Výbor partnerství navrhuje v návrhu 1 tyto úpravy: 
Členské obce  5 Kč/obyv.+ paušál 1.000 Kč 
MR Hranicko  počet čl. obcí x 1.000 Kč 
MR Záhoran  1.000 Kč 
PO   á 1.000 Kč 
FO,NNO  á 500 Kč 
+ oslovit nečlenské obce MRH o příspěvek (dar) na činnost MAS 
  
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje systém členských příspěvků pro rok 2009 dle výše uvedeného 
znění a doporučuje Valné hromadě tento systém schválit. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
3/ Příspěvek z Olomouckého kraje 
František Kopecký informoval přítomné o průběhu čerpání dotace z Olomouckého kraje a o 
průběhu zpracování projektů a žádostí. Vzhledem k tomu, že v letošním roce možná nebude 
vyhlášena fiche č. 5 Veřejná prostranství, uvažují obce Černotín, Radíkov a Hustopeče n/B o 
podání zpracované žádosti do POV OK nebo POV MMR. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství souhlasí s podáním zpracovaných žádostí z příspěvku Olomouckého kraje 
výše uvedených obcí do jiných dotačních titulů. 
(pro: 8, proti. 0, zdržel se: 0)   
   
4/ Plán činnosti na rok 2009  
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František Kopecký představil přítomným plán činnosti MAS a sekretariátu na rok 2009  
 

- Realizace 1 až 2 výzev Programu LEADER Měníme Hranicko (zlepšení podpůrných materiálů, 
administrativních postupů atd.) 

- Finanční řízení programu LEADER – minimalizace neuznatelných nákladů, stabilizace modelu 
financování programu do dalších let, zvyšování efektivity řízení programu.  

- Maximální asistence při hladké realizaci podpořených projektů 
- Podání 2 projektů spolupráce 
- Navázání mezinárodní spolupráce  
- Znovurozběhnutí certifikace Vyrobeno na Hranicku 
- Vzdělávání členů – pravidelná série vzdělávacích akcí pro členskou základnu 
- Vzdělávání Kanceláře MAS – intenzivní účast na školeních, seminářích 
- Účast na práci NS MAS, aktivní přístup v činnostech KS NS MAS 
- Propagace sdružení –pravidelné aktuality, TZ, 2 zpravodaje, doplnění prezentace členů na 

webu 
- Další vylepšování webu 
- Evaluace partnerské MAS 
- Stanovení klíče členských příspěvků, příspěvků obcí na území MAS, příspěvků příjemců na 

celé období 2009 – 2013 
- Partnerská role Kanceláře MAS při některých aktivitách MR Hranicko, HRA (připomínkování 

materiálů, poradní činnost v oborech, které zaměstnanci MAS ovládají, účast v pracovní 
skupině cestovní ruch destinačního managementu, v pracovní skupině grantový program) 

- Aktivní vyhledávání dalších finančních zdrojů a spolupráce na projektech pro realizaci 
Strategie rozvoje regionu Hranicko  

 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje přednesený návrh plánu činnosti MAS na rok 2009 a doporučuje 
Valné hromadě jeho schválení. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)  
 
5/ Kontrolní mechanismy kanceláře 
Gabriela Olivová uvedla, že je třeba zavést kontrolní mechanismy kanceláře MAS. Jako jednu 
možnost navrhuje  kontrolu plnění usnesení z uskutečněných jednání na jednáních 
příslušných orgánů MAS. V rámci rozdělení úvazku G. Olivové vznikne od března G. Olivové 
povinnost vůči SZIF vypracovávat výkazy práce, tato povinnost se bude vztahovat i na F. 
Kopeckého. Výkazy budou předloženy k podpisu předsedovi před příslušným výplatním 
termínem.  
 
Usnesení: 
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Výbor partnerství schvaluje systém kontroly plnění usnesení, dále schvaluje vypracovávání 
výkazů práce zaměstnanců MAS a pověřuje předsedu kontrolou a podpisem výkazů za 
příslušný měsíc. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)  
 
6/ Systém dovoleb do orgánů MAS na VH 
Gabriela Olivová uvedla, že je nutné stanovit systém dovoleb do orgánů MAS na 
připravovanou Valnou hromadu. František Kopecký navrhuje seřadit kandidáty dle počtu 
nominací a pak o každém jednotlivě hlasovat. 
Výbor partnerství navrhuje udělat kandidátku a každý člen zakroužkuje počet kandidátů, 
který bude třeba dovalit do orgánů. Nominovaný, který se nebude moci zúčastnit Valné 
hromady, musí zaslat písemný souhlas s nominací. 
 
7/ Různé 
František Kopecký informoval o aktuálním stavu vyhlášení Výzvy č.1/2009. Stále se čeká na 
vyjádření SZIFu zda projekty, které budou registrovány na RO SZIF (tedy i projekty v naší 
Výzvě) budou podávány dle aktuálního znění Přílohy 9 Pravidel IV.1.1. či podle pravidel 
aktualizovaných, které ovšem mají vejít v platnost až v březnu.  
Dle výsledku jsou nejpravděpodobnější 2 varianty: 

a) Projekty budou podávány dle stávajících pravidel a MAS může začátkem března 
vyhlásit Výzvu. 

b) Projekty budou podávány dle aktualizovaných pravidel, pak bude záležet na tom jak 
SZIF rychle odsouhlasí aktualizované Fiche a Výzvu. Jelikož hrozí  v tomto případě 
velký skluz oproti schválenému harmonogramu, bude rozhodnuto, zda Výzvu 
neodložit až na říjnové kolo registrace. 

 
Dále informoval o proběhnutém školení MAS a SZIF dne 4. února 2009. Pro MAS zde zazněla 
důležitá informace a to, že bonusy za plnění monitorovacích indikátorů MAS budou 
uplatňovány až od roku 2011, tedy o rok později, než bylo původně stanoveno. 
 
Zapsala: 
Gabriela Olivová 
 
Ověřil: 
Filip Konečný 


