
 
 

 
 
 
 

 
 

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

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 
konané dne 14. září 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 
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o. 
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí 
Marta Pavelková, společnost Patriot, o.s. 
Libuše Sehnálková, Klub žen Býškovice 
 
Omluveni: 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Arnošt Hradil, fyzická osoba Provodovice 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
 
Hosté: 
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství 
Lucie Machová, sekretariát Rozvojové partnerství 
 
1) Informace o projektech spolupráce – nevyužité prosory, minimuzea II., nové projekty 
Nevyužité prostory – ukončení projektu, podána žádost o proplacení, výstup tohoto projektu 
je přístupný na webových stránkách – v databázi 25 nevyužitých prostorů….. 
Minimuzea – v nejbližších dnech se bude vyhlašovat výběrové řízení na tento projekt. 
Minimuzea II. – dle došlého chybníku z RO SZIF doložená neúplná dokumentace, proběhne 
veřejné slyšení v Praze dne 6.10. 
Ovocné stezky – dle došlého chybníku z RO SZIF doložená neúplná dokumentace. 
Solární osvětlení – F. Kopecký informoval přítomné o vyřazení projektu RO SZIF. Projekt byl 
vyřazen z důvodu toho, že MAS Prostějov venkov, o.p.s. (partner projektu – KMAS) podali 
projekt do IV.2.1. jako KMAS už potřetí i když pravidla dovolují být KMAS jen 2x za výzvu. 
Zkusíme tento projekt podat znovu v únorové výzvě 2011 ale už ne s MAS Prostějov venkov, 
o.p.s. Naše MAS uvažuje o mezinárodní spolupráci s Polskem. (viz. příloha č. 1) 
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F. Kopecký informoval přítomné členy o 6-ti násobném převisu alokace na projekty 
spolupráce. 
Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce 
F. Kopecký informoval přítomné členy o tom, že zítra, tj. 15. 9. 2010, je termín podání ŽoP na 
tento projekt. Jelikož MAS Český západ – partner projektu, nemá ještě nakoupené všechno 
vybavení, navrhl projekt cca o 3 měsíce prodloužit. S tím ale přítomní členové nesouhlasili 
(M. Stržínková, P. Krbálková, navíc i starostky obcí Skalička a Hustopeče n/B), protože obce 
Hustopeče n/B, Skalička, Ústí a MR Záhoran tento projekt předfinancovali a mají v tom 
peníze. Městys Hustopeče n/B si na předfinancování projektu vzal úvěr a tím, že by se 
projekt prodloužil, by jim vznikly vyšší náklady na ú.ú., což si nemohou jako obec dovolit. FK 
navrhl, že by obci Hustopeče n/B vzniklé náklady MAS Český západ uhradila. S tímto členové 
také nesouhlasili, je to nejistota. Členové navrhli odstoupení partnerské MAS Český západ 
z projektu a posunout termín max. o 1. měsíc, tj. do 15. 10. 2010. Do této doby musí naše 
MAS vyhlásit VŘ na zvuk, ze zbývajících fin. prostředků dokoupit výčepní zařízení, vyhotovit 
letáky o projektu, zřídit rezervační systém. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje posunutí termínu žádosti o proplacení na projekt Mobilní 
vybavení pro kulturní a sportovní akce, na 15. 10. 2010. 
(Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) 
 
Výbor partnerství schvaluje návrh na odstoupení PMAS Český západ od projektu z důvodu 
nedodržení termínu realizace aktivit, nedodržení podmínek projektu. 
(Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
2) Informace o projektu KS NS MAS „Propojování místních akcí rozvoje venkova Ol. Kraje“ 
a roli naší MAS v projektu 
F. Kopecký informoval přítomné členy o tomto vzdělávacím projektu. Dne 13.10. proběhne 
v Klokočí vzdělávací seminář, kterého se zúčastní zástupci MASek z Olomouckého kraje. RoPa 
představí projekty knihoven v Klokočí a Radíkově a projekt Mobilní vybavení. Poté 
odpoledne zároveň proběhne zpětná vazba k hodnocení MAS, které proběhlo v červenci. 
MAS byla hodnocena na základě dotazníku, který je taktéž přílohou zápisu. MAS bude 
dodavatelem některých služeb, realizátorem projektu je KS NS MAS Olomouckého kraje a 
proto je potřeba půjčkou této organizaci zajistit předfinancování projektu. 
(viz. příloha č. 2 tohoto zápisu) 
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Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje půjčku KS NS MAS ve výši 44.785 Kč. 
(Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
3/ Projednání návrhu změn stanov MAS 
Při tomto bodě přítomno 7 členů. 
(viz. příloha č. 3 tohoto zápisu) 
FK navrhl přítomným členům zapracovat do stanov MAS tyto body: 

• Zapracovat funkci a volbu místopředsedy sdružení 

• Předseda a místopředseda volen valnou hromadou 

• Rozhodování o dalších složkách sdružení (PV, VK), přeřadit do VH 

• Výbor partnerství přejmenovat na Výbor sdružení 

• Definovat do stanov, že RoPa je organizací typu místní akční skupina a do 
terminologie místo partnerství a sdružení dát všude MAS: manažer MAS, Výbor MAS 
apod. 

Po podání návrhů FK byli členové vyzváni k podání návrhů změn stanov MAS. 
U čl. 6 Valná hromada, bod 4 – P. Krbálková, M. Stržínková nesouhlasily s návrhem, myslí si, 
že by se mělo umožnit zastupovat nepřítomného člena a hlasovat na základě PM; 
U bodu 5 – P. Krbálková navrhla snížit lhůtu z 60 na 30 dnů od doručení žádosti; 
Členové navrhli zařadit do tohoto bodu, že VH je usnášení schopná jen při nadpoloviční 
většině přítomných členů, s čímž manažer MAS nesouhlasil… 
Čl. 3 Členství – členové navrhli zařazení těchto bodů: 

• Členský příspěvek musí být zaplacen vždy do 31.12. t.r. 

• U bodu 3. Členství ve sdružení zaniká: f/ při řádném neplacení členského příspěvku 

• Člen, který nastoupí v průběhu roku, zaplatí celou výši členského příspěvku 
Čl. 5 Orgány sdružení – členové navrhli přidat i PV a VK 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství bere na vědomí návrh úprav stanov, který bude ještě rozeslán e-mailem 
všem členům k případným připomínkám a návrhům a následně schválen VH. 
(Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
4/ Návrh na změnu pozice a pracovní náplně L. Machové – finanční manažerka 
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Někteří členové nechtěli o tomto bodě diskutovat bez přítomnosti předsedy sdružení Filipa 
Konečného. Tento bod se tedy bude řešit na příští schůzce VyPa za jeho přítomnosti. 
 
 
 
5/ Projednání a schválení pracovněprávního vztahu s poradkyní Zelená úsporám Lucií 
Andrýskovou 
FK informoval členy o probíhající poradenské činnosti MAS Zelená úsporám. Na tuto činnost 
si MAS najala Lucii Andrýskovou, se kterou bude sepsána dohoda o provedení práce na dobu 
3. měsíce, tj. do konce listopadu 2010. FK navrhl odměnu Lucii za tuto činnosti 150 Kč/h 
hrubého. V částce bude zahrnuto poradenství, cestovné a volání ze soukromého telefonu L. 
Andrýskové. Více informací příloha č. 4. tohoto zápisu. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje odměnu Lucii Andrýskové za poradenskou činnost Zelená 
úsporám 150 Kč/h. 
(Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: 
Lucie Machová 
 
 
 
 
Ověřil: 
Ing. Dalibor Škoda 
 


