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Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 
konané dne 12. ledna 2010 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 
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Arnošt Hradil, fyzická osoba Provodovice 
Libuše Sehnálková, ženy Býškovice 
Marta Pavelková, společnost Patriot, o.s. 
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o. 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
 
Omluveni: 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
 
Hosté: 
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství 
Lucie Machová,  sekretariát Rozvojové partnerství 
 
Jako ověřovatel zápisu byl zvolen Jiří Čoček. 
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
1) Kontrola usnesení předešlého jednání 
P.Krbálková upozornila na nesoulad s 2 usneseními z jednání VH ze dne 15. října 2009, kde 
bylo schváleno:  „Valná hromada bere na vědomí výpověď  G. Olivové a pověřuje manažera a 
předsedu MAS zajištěním výběrového řízení na pozici finanční manažer“. 
Výbor partnerství navrhuje VH revokovat usnesení a schválit jej v tomto znění: „Valná 
hromada bere na vědomí výpověď G. Olivové a pověřuje manažera a předsedu MAS 
zajištěním výběrového řízení na pozici administrativní pracovník. 
2. usnesení, které bylo schváleno, bylo k bodu Projekty spolupráce – Mobilní vybavení pro 
kulturní a sportovní akce v tomto znění: „Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje 



 
 

 
 
 
 

 
 

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

harmonogram aktivit před zahájením realizace projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a 
sportovní akce“ a pověřuje předsedu podpisem Dohody o poskytnutí dotace. 
P. Krbálková upozornila, že usnesení nebylo splněno kvůli tomu, že nebyl dodržen 
harmonogram přípravy projektu a předseda tak nemůže podepsat Dohodu o poskytnutí 
dotace, když není dořešeno předfinancování.  
F. Kopecký informoval, že i když harmonogram nebyl dodržen a je posunut cca o 1 měsíc, 
harmonogram samotného projektu není nijak ohrožen a nebude nijak měněn. Upozornil, že 
nabídky na předfinancování projektu máme, pouze jsme zatím nevybrali tu nejvhodnější a 
Dohoda o poskytnutí dotace tak může být podepsána. Aby mohlo být samotné vybavení 
koncem března zakoupeno, tak jako tak již musíme mít předfinancování vyřešeno. Jelikož 
musí být Dohoda podepsána nejpozději 28. Ledna bylo po dohodě navrhnuto doporučení 
Valné hromadě, aby revokovala citované usnesení a rozdělila jej do dvou samostatných 
usnesení v tomto znění:   
„Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje aktualizovaný harmonogram aktivit 
před zahájením realizace projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“. 
A 
„Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje realizaci projektu „Mobilní vybavení 
pro kulturní a sportovní akce“a pověřuje předsedu podpisem Dohody o poskytnutí dotace. 
Výbor partnerství navrhl manažerovi MAS aktualizovat harmonogram aktivit před zahájením 
realizace projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“ a přednést ho na VH. 
 
2) Nové pojetí etapizace výdajů 
Manažer MAS seznámil Výbor partnerství s novým pojetím etapizace výdajů. 
Od 1.1.2010  platí pro MAS nová pravidla, která umožňují nové pojetí etap, za které si 
necháváme proplácet výdaje na činnost zázemí MAS. Jak již dříve byl Výbor partnerství 
informován, vznikly naší MAS za loňský rok (kvůli chybnému zařazení dvou mezd 
zaměstnanců MAS do jedné z Žádostí o proplacení) neuznatelné výdaje ve výši cca 130.000,- 
Kč. Tato částka se skládá ze samotných 2 vyřazených mezd a sankce ve stejné výši. 
Dle nových pravidel se nám naskytla jedinečná a poslední příležitost, aby nám byly tyto 2 
mzdy znovu uznány a bylo nám tak proplaceno 65.202,- Kč, které už jsme považovali za 
ztracené (sankce bohužel zrušena být nemůže).  
Tím hlavním je, co nejrychlejší schválení rozpočtu MAS na rok 2010 Valnou hromadou, tak 
aby mohl být tento rozpočet co nejdříve podán na SZIF.  
SZIF na základě tohoto rozpočtu připraví Dodatek k Dohodě o poskytnutí dotace,  
kde dojde též ke změně pojetí etap a my pak následně můžeme podat Žádost o proplacení za 
3. etapu roku 2009, kde budou obě mzdy dodatečně přiřazeny. 
To vše pak i s lhůtami SZIFu musíme bezpodmínečně stihnout do konce ledna. 
Z tohoto důvodu Výbor partnerství navrhuje svolat v co nejkratším možném termínu 
mimořádnou Valnou hromadu MAS, která rozpočet schválí. 
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Usnesení: 
Výbor partnerství doporučuje svolání mimořádné Valné hromady ke schválení rozpočtu na 
rok 2010 v nejbližším možném termínu. 
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
3) Rozpočet na zázemí MAS na rok 2010 
Lucie Machová představila výboru návrh rozpočtu na rok 2010 (viz.podklad). Rozpočet byl 
vytvářen podle rozpočtu na rok 2009. V případech, které podléhají dani, jako např. externí 
účetní, právní služby, kancelářské potřeby, telefony, nájem………byly navýšeny o proti roku 
2009, z důvodu zvýšení DPH o 1%. Dále byl výbor informován o nové položce v rozpočtu na 
rok 2010, která se nazývá  „Výměna zkušeností a poznatků“. Je to nový způsobilý výdaj, který 
vyšel v platnost 1.1.2010 související s účastí na akcích souvisejících s výměnou zkušeností a 
poznatků mezi MAS v ČR i zahraničí. Výbor partnerství souhlasí s navrhovanou částkou 
15000,- Kč na rok.  
D. Škoda navrhl navýšení částky na odměny orgánům MAS na 120.000,- Kč, M. Stržínková 
navrhla pouze 10% navýšení na 110.000,- Kč, které ostatní členové Výboru akceptovali. 
U položky „Externí poradenství“ poukázali někteří členové Výboru partnerství na částku 
120.000,-Kč na rok, což se jim zdá být hodně. P.Krbálková a M. Stržínková následně požádala 
manažera MAS o nahlédnutí do veškerých faktur od HRA za externí služby, které pro nás 
vykonávají na základě Výborem partnerství schválené a předsedou podepsané smlouvy. 
Následující den zašle kancelář MAS tyto faktury P. Krbálkové e-mailem, přičemž u poslední 
faktury chybí rozpis položek, který bude v co nebližším termínu dodán. 
Výbor partnerství navrhl ponechat výši hrubé  mzdy F. Kopeckému - manažerovi MAS -  
30.000,-Kč. Na hrubou mzdu L. Machové – administrativní pracovnici, je od 1. března 2010 
vyhrazeno v rozpočtu maximálně 20.000,-Kč, přičemž se o aktuální výši hrubé mzdy 
rozhodne po skončení zkušební doby, kdy bude svolán Výbor partnerství. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje maximální výši hrubé mzdy 20.000 Kč od 1.3.2010 pro 
administrativní pracovnici – Lucii Machovou. 
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 3) 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje rozpočet na zázemí MAS pro rok 2010 v předneseném znění a 
doporučuje tento rozpočet Valné hromadě ke schválení. 
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(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Po odhlasování bodu 3) odešel 1 člen Výboru partnerství. 
 
4) Členské příspěvky na rok 2010  
Lucie Machová přednesla přítomným návrh členských příspěvků pro rok 2010. Navrhovaná 
výše je stejná jako v roce 2009. (viz. podklad). 
 
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 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2010 a doporučuje Valné 
hromadě schválit výši členských příspěvků pro rok 2010 v předneseném znění. 
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
5) Úprava vnitřní směrnice č. 1 – Pravomoci a odpovědnost pracovníků sdružení 
Lucie Machová informovala Výbor partnerství o aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1, přičemž 
Výbor partnerství navrhl tyto změny, které byly na místě do směrnice zapracovány: 

• Finanční řízení programu LEADER – přešlo z odpovědnosti administrativní pracovnice 
na odpovědnost manažera MAS, 

• odpovědnost za správnost Žádostí o proplacení zázemí MAS – odpovědnost 

manažer MAS 

• kontrola ŽoP příjemců před podáním na SZIF – odpovědnost manažer MAS 

K těmto změnám došlo na základě faktu, že Lucie Machová byla přijata na pozici 
administrativní pracovník, a tím některé odpovědnosti finančního manažera přešly na 
manažera MAS – F. Kopeckého. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje úpravy Vnitřní směrnice č. 1 – Pravomoci a odpovědnost 
pracovníků sdružení a doporučuje takto upravenou směrnici Valné hromadě ke schválení. 
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0) 
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6) Návrh na úpravu stanov MAS, návrh jednacího řádu orgánů MAS 
František Kopecký přednesl Výboru partnerství návrh na úpravu stanov MAS a jednací řád 
orgánů MAS. Výbor partnerství doporučil informovat o těchto návrzích Valnou hromadu, 
dále návrhy rozeslat e-mailem k připomínkování a vyhlásit např. čtrnáctidenní lhůtu pro sběr 
připomínek. Pak by byla svolána schůzka Výboru partnerství, který se bude tímto návrhem 
zabývat. 
 
7) Projekt „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“ – vyhodnocení dotazníkového 
šetření, stanovení podmínek nabídky „partnerovi projektu“ 
Manažer MAS informoval Výbor partnerství o vyhodnocení dotazníkového šetření, kterého 
se v letech 2008 a 2009 zúčastnilo celkem 38 subjektů. (viz. přiložený podklad) 
M. Stržínková vznesla dotaz, proč se v Žádosti o dotaci neobjevují stany, když je o ně největší 
zájem.  
F. Kopecký vysvětlil, že v první verzi projektu z podzimu 2008 byla akceptována nabídky MR 
Rozvodí, které 2 stany vlastní a chtělo se s nimi do systému zapůjčování zapojit. Účastníci se 
shodli, že dnes je již jiná situace, stany MR Rozvodí jsou i bez spuštěného systému hodně 
vytížené a není důvod, proč by neměly být pořízeny stany vlastní.  
F. Kopecký upozornil, že vše bude záležet na obdržených nabídkách, a pokud mají některé 
subjekty o stany eminentní zájem, mohou podat svou nabídku na partnerství, kde navrhnou 
řešení.  
P. Krbálková opět upozornila, že není obvyklé podepisovat Dohodu o poskytnutí dotace, když 
není zajištěno předfinancování a spolufinancování projektu.  
F. Kopecký odpověděl, že sběrem nabídek k partnerství v projektu jistě akceptovatelné 
nabídky obdržíme a o předfinancování tak bude brzy rozhodnuto, bude to ale až po podpisu 
Dohody. Samotným podpisem Dohody nám ještě žádné riziko nevzniká, to vznikne až 
samotným nákupem vybavení.  
F. Kopecký pak představil podobu nabídkového listu, ve kterém je uveden soupis možných 
plnění ze strany Rozvojového partnerství a soupis možných plnění za strany partnera. 
Partner si pak z těchto soupisů vybere, co může RoPě nabídnout a co od ní naopak požaduje. 
Nabídky pak půjdou dobře srovnávat mezi sebou, aby byla vybrána ta pro MAS 
nejzajímavější. Na Valné hromadě musí být taktéž rozhodnuto, kdo provede konečný výběr 
nejlepší nabídky a definitivně schválí soupis vybavení, které bude pořízeno.   
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje rozeslání nabídky projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a 
sportovní akce“ všem členům MAS do termínu řádné Valné hromady. 
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 (pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Další 3 plánované body se již nestihly probrat a budou tak předneseny na Valné hromadě 
nebo na příštím Výboru partnerství. 
 
 
zapsala: 
Lucie Machová 
 
Ověřil: 
Jiří Čoček 


