Zápis ze schůzky Výboru partnerství,
konané dne 15. dubna 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.
Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí
Marta Pavelková, společnost Patriot, o.s.
Omluveni:
František Maršálek, ZD Partutovice
Petra Kočnarová, obec Skalička
Libuše Sehnálková, Klub žen Býškovice
Hosté:
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství
Lucie Machová, sekretariát Rozvojové partnerství
1) Projekty spolupráce – návrhy pro červnové kolo
František Kopecký hned na úvod informoval členy o ZŘ na projekt Mobilního vybavení. Do
čtvrtka 22. 4. 2010 je příjem nabídek, 23. 4. 2010 v pátek pak rozlepování obálek a
vyhodnocení nabídek.
Co se týče projektu „Minimuzea“, dnes ráno proběhla schůzka se starostou obce Bělotína,
panem Kavalou a starostkou obce Býškovice, paní Světlíkovou v kanceláři MAS. Obě strany se
dohodly na společném zadávacím řízení na rekonstrukci těchto Minimuzeí.
Ovocné stezky
František Kopecký informoval členy o tématu na projekt spolupráce „Moravské a slezské
ovocné stezky“, který je určen pro 7 MAS. MAS Opavsko a Krnovsko už obdobný projekt
realizují. Novým prvkem má být zapojení do projektu zvukového průvodce – audio aplikace.
Dále byly předneseny relevantní aktivity a cíle projektu, které jsou přílohou tohoto zápisu.
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Rozpočet na tento projekt je 700.000,-Kč na každou MAS, se 100% dotací.
Náměty na Projekty spolupráce – diskuze:
• Zmapování a základ pro něco nového, měli by se zapojit také včelaři – M. Stržínková
• Pokud bude stezka, mělo by se zmínit o historicky starých stromech (původ stromu a
bližší informace) – M. Pavelková
• Filip Konečný podotkl, že PS Ovocné stezky může být zajímavý i pro pěstitele, nejen
pro obce atd…….
• Informační tabule (vítací, loučící), mobiliáře, propagační materiály veškeré - pro obce
(stolní kalendáře….), obec by si projekt předfinancovala, 100% dotace – P. Krbálková
• Veřejné osvětlení – spořivé = jednotný styl v obcích MR Hranicko (jako např.
v Hostětíně), po hlavních tazích v obcích – na sloupech osvětlení můžou být
informační tabule – M. Stržínková
• Vybudovat na obcích stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad – M. Stržínková
• Minimuzea II
• Zahradní architektura – F. Konečný
• Sudetské stezky – M. Pavelková
František Kopecký připomněl témata na projekt Podejme si ruce, na kterých se MAS dohodly
ještě v roce 2008.
Hlasování:
• Ovocné stezky
7 hlasů
• Veřejná osvětlení na obcích
6 hlasů
• Stanoviště na kontejnery
5 hlasů
• Propagační materiály
5 hlasů
• Minimuzea II
3 hlasy
• Zahradní architektura
2 hlasy
• Sudetské stezky
2 hlasy
Jelikož cílem dnešní schůzky je vybrat 2 max. 3 náměty na Projekt spolupráce, členové znovu
hlasují o projektu:
• Stanoviště na kontejnery
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1)
• Propagační materiály
(pro: 1, proti: 0, zdržel se: 9)
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2) Různé
Lucie Machová informovala členy o konci termínu na připomínkování a podání návrhů na
jednací řád a Stanovy MAS, který byl do konce dubna 2010. Návrh Jednacího řádu obdržela
jen od M. Pavelkové, co se týče připomínek ke Stanovám, reagovala jen paní Čočková z fy
Ekoprimafin – nemá připomínek a Blanka Hlaváčková.
Arnošt Hradil požádal kancelář MAS o zapracování návrhu do Stanov MAS, že v zásadních
věcech (např. zda vznikne nová Fiche) by měla návrh Programového výboru potvrdit ještě
Valná hromada.

zapsala:
Lucie Machová
Ověřil:
Filip Konečný
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