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Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 
konané dne 2. února 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 
Arnošt Hradil, fyzická osoba Provodovice 
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o. 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
 
Omluveni: 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Marta Pavelková, společnost Patriot, o.s. 
 
Hosté: 
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství 
Lucie Machová,  sekretariát Rozvojové partnerství 
 
Jako ověřovatel zápisu byla zvolena L. Juráňová 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Hned na úvod František Kopecký informoval přítomné o doplnění bodu v programu „Zelená 
úsporám“. Přítomní členové neměli připomínek. 
  
1) Kontrola usnesení předešlého jednání 
Při kontrole usnesení bylo vše v pořádku, jen v bodě 3) Rozpočet na zázemí MAS na r. 2010(v 
zápise) byla opravena věta „Následující den poslal tyto faktury manažer MAS P. Krbálkové e-
mailem, ………………………………………….. na znění „Následující den kancelář MAS zašle tyto 
faktury P. Krbálkové e-mailem,………….. 
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2) Zelená úsporám 
František Kopecký informoval přítomné členy o zapojení Národní sítě MAS do poradenství v 
programu Zelená úsporám. Jedná se o zprostředkování a poskytování informací, na které 
bude vyhrazeno minimálně 8 hodin týdně, rozdělených do 2 dnů. Otázkou je, zda se do 
tohoto programu zapojit či ne. Na tuto poradenskou činnost se musí najmout člověk, který 
bude  min. Bc (příp. DiS) v oboru nebo bude  vzdělání nahrazeno pětiletou praxí v oboru. 
Výbor partnerství navrhl oslovit pana Lenžu, který má v tomto směru bohatou zkušenost a 
praxi. Přítomní členové dále navrhli e-mailovou konferenci k tomuto Programu Zelená 
úsporám s tím, že manažer MAS během tohoto týdne zjistí více informací. 
 
3) Vyhodnocení nabídek Projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“ 
František Kopecký představil 3 podané nabídky, ze kterých Výbor partnerství vybere tu 
nejvýhodnější a dále s vybraným partnerem/partnery vejde do individuálního jednání. 
Výsledkem pak bude uzavření smlouvy mezi Rozvojovým partnerstvím Regionu Hranicko a 
partnerem: 

1. Nový Dvůr, s. r. o. 
2. Městys Hustopeče n.B., Ústí, Skalička a MR Záhoran 
3. Střítež n. L. 

Celkové nabídky jsou přílohou tohoto zápisu. 
I když každá nabídka má jinou filozofii, jako nejvýhodnější nabídka připadla Výboru 
partnerství nabídka č. 2. Městys Hustopeče n.B., Ústí, Skalička a MR Záhoran. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky Projektu „Mobilní vybavení pro 
kulturní a sportovní akce“, č. 2) Městys Hustopeče n.B., Ústí, Skalička a MR Záhoran. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1) 
 
4) Konečný soupis vybavení Projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce   
Na základě požadavků garance nákupu vítězné nabídky byl navržen tento soupis 
pořizovaného vybavení: 

• Velké podium 6x8 m s příhradovou konstrukcí 

• 3 velkokapacitní stany 6x9m 

• 2 podlahy stanu 6x9m 

• 2 velkokapacitní stany 6x15m 

• Mobilní zvuková aparatura pro moderaci a reprodukovanou hudbu 

• Přenosné výčepní zařízení – 2 kohouty 
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• 2 ks přenosné výčepní zařízení – 1 kohout 

• 20 souprav mobilní lavice a stoly (sety) 

• 4 až 6 ks stylových prodejních stánků 

• 1 ks dataprojektor, včetně plátna 
V případě, že zůstanou nějaké finanční prostředky, dokoupí se další vybavení. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství souhlasí s konečným návrhem soupisu pořizovaného vybavení k Projektu 
„Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
5) Žádost o jednorázový příspěvek na činnost místní akční skupiny Rozvojové partnerství 
Regionu Hranicko 
Dne 21. 1. 2010 odsouhlasila Valná hromada naší organizace požádat příjemce dotací 
Programu LEADER o jednorázový příspěvek na činnost MAS Rozvojového partnerství Regionu 
Hranicko. 
I když je sama administrace programu rovněž předmětem dotace z PRV, mají způsobilé 
výdaje na toto zázemí svá omezení a některé nutné náklady jako např. úroky z úvěru na 
předfinancování, bankovní poplatky, činnost v Národní síti MAS v ČR apod. nelze z této 
dotace hradit. Dále je možno těchto příspěvků využívat na předfinancování a 
spolufinancování Projektů Spolupráce. 
Výbor partnerství s tímto návrhem souhlasí a navrhují jednorázový příspěvek ve výši 0.5 % - 1 
% z obdržené výše dotace. Příjemci dotací budou s žádostí o příspěvek osloveni až po 
připsání dotací na jejich účet. Výše příspěvku je dobrovolná, příspěvky budou účtovány pod 
zvláštním účelovým znakem pro lepší orientaci a kontrolu. 
Kancelář MAS rozešle nejdříve tuto žádost o jednorázový příspěvek na činnost MAS 
příjemcům dotace LEADERu ČR 2006, kde šlo zhruba 3.800.000 Kč. Následně tuto žádost 
budeme posílat v letních měsících žadatelům z Výzvy č. 1/2008. 
. 
 
zapsala: 
Lucie Machová 
 
Ověřil: 
Ludmila Juráňová 


