Zápis ze schůzky Výboru partnerství,
konané dne 14. prosince 2010 v kanceláři MAS, Hranice
Přítomni:
Libor Vykopal, obec Ústí
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Miluše Stržínková, obec Rouské
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o.
Arnošt Hradil, fyzická osoba Provodovice
Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Petra Kočnarová, obec Skalička
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Josef Voldán, obec Malhotice
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Jana Černá, TJ SPV Střítež n.L.
Omluveni:
František Maršálek, ZD Partutovice
Zdeněk Lév, MR Hranicko
Hosté:
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství
Lucie Machová, sekretariát Rozvojové partnerství
Vojtěch Skácel přivítal přítomné členy a zahájil jednání. Po připomenutí dnešního programu
přesunul bod 4) – prodloužení smluv o půjčce na Mobilní vybavení, jako bod 1).
1) Prodloužení smluv o půjčce – Mobilní vybavení
MAS Hranicko uzavřela s obcemi Ústí, Skalička, městys Hustopeče a MR Záhoran smlouvu o
půjčce finančních prostředků na předfinancování projektu Mobilní vybavení s tím, že fin.
prostředky do konce ledna 2011 vrátí (po proplacení dotace s RO SZIF).
V. Skácel informoval přítomné členy, že k proplacení dotace ze strany RO SZIF do konce ledna
2011 určitě nedojde a navrhuje prodloužit smlouvy o půjčce do konce dubna 2011.
F. Kopecký mluvil se starostkou městyse Hustopeče, paní Vozákovou, souhlasí
s prodloužením smlouvy do 2/2011. Městys má na tento projekt úvěr do 2/2011, pokud by
se prodlužoval, muselo by se vyřešit, kdo bude platit náklady, což je cca 7500 Kč měsíčně…
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P. Kočnarová – souhlasí s posunutím termínu max. o měsíc, obec má rozjednané další akce a
s finančními prostředky počítá…..bude ještě projednáno na ZO kde navrhne prodloužení o 3
měsíce.
L. Vykopal – souhlasí s prodloužením smlouvy do konce 4/2011.
M. Střínková – u MR Záhoran to bude problém, MR potřebuje finanční prostředky na další
projekt, který už mají schválený. Projednají na ZO a bude informovat o jeho výsledku.
P. Kočnarová a M. Stržínková budou informovat kancelář MAS do konce 12/2010 o výsledku
jednání ZO ohledně prodloužení smluv o půjčce na Mobilní vybavení.
Zítra kancelář MAS rozešle e-mailem žádosti o posunutí termínu smlouvy o půjčce na Mobilní
vybavení.
2) Jmenování nových členů správní rady Hranické rozvojové agentury za MAS
Mandát skončil J. Černé, Filipu Konečnému a Františku Maršálkovi. VyPa doporučí Valné
hromadě 3 osoby z MAS do správní rady HRA pro období 12/2010 – 12/2013.
J. Černá – pokud by byla navržena, souhlasila by…má dlouhodobé zkušenosti v oblasti
cestovního ruchu a chtěla by pokračovat;
F. Konečný – je také ochoten pokračovat;
Nepřítomný pan Maršálek sdělil po telefonu kanceláři MAS, že by také rád pokračoval.
V. Skácel podal návrh 3 členů do správní rady a to: P. Kočnarová, V. Skácel a F. Maršálek.
P. Kočnarová – je pro stávající složení (J.Černá, F. Konečný a F. Maršálek).
V. Skácel sdělil přítomným, že by se velice rád stal členem správní rady HRA za MAS.
Členové VyPa navrhli tedy hlasovat o V. Skácelovi a F. Maršálkovi jako o 3. členovi správní
rady.
Nejprve se hlasovalo o V. Skácelovi, který získal 10 hlasů a stává se tímto 3. členem správní
rady HRA za MAS.
Usnesení:
VyPa doporučuje VH 3 osoby z MAS, J. Černou, F. Konečného a V. Skácela, do správní rady
Hranické rozvojové agentury pro období 12/2010 – 12/2013 ke schválení.
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1)
3) Finanční alokace na rok 2011
F. Kopecký představil členům alokaci na rok 2011, která činí 7.589.343 Kč + 476.910 Kč
nevyčerpaných finančních prostředků z předchozích let – ušetřené prostředky z projektů,
zázemí MAS a DPH obcí 5. Kola PRV.
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Dle nových pravidel PRV se bude od roku 2011 předkládat RO SZIF na začátku roku pouze
částka ve výši max. 20% z přidělené alokace na zázemí MAS, která už nemusí být rozdělená
do určených kódů a částka, která bude rozdělena do fichí, tedy do projektů.
Alokace na zázemí MAS ve výši 20% činí cca 1.517.000 Kč. Je to méně než v tomto roce, Vypa
se bude zabývat rozpočtem hned na kraji příštího roku, budou se snažit náklady co nejvíce
minimalizovat aby šlo co nejvíce fin. prostředků do projektů. Členové navrhli, že ke snížení
může dojít u externího poradenství, kde měla MAS na tuto položku 120.000 Kč za rok.
V. Skácel měl dotaz, jak toto řeší ostatní MAS?? V ostatních MAS mají např. 3 zaměstnance a
na aktualizace SPL si najmou externího poradce, jehož náklady činí od 10.000 – 50.000 Kč. Na
toto téma začali členové hodně diskutovat, zazněly návrhy např.:
• jako dceřiná společnost, by externí poradenství HRA měla dělat zadarmo
• snížit náklady na polovinu
• zrušit smlouvu o externím poradenství úplně….
M. Stržínková navrhla určit skupinu lidí, která se bude zabývat vyhodnocením smlouvy o
externím poradenství a po tomto vyhodnocení VyPa rozhodne, zda se budou náklady krátit
atd….
F. Kopecký tedy navrhl, že na začátku ledna bude svolána schůzka pro ty, kteří mají zájem se
zabývat vyhodnocením této smlouvy.
Členové také navrhovali snížit náklady na tisk zpravodaje a propagaci. Kancelář MAS ale
upozorňuje členy, že pokud se MASka nebude v dostatečné míře zabývat propagací, má toto
neblahý vliv a hodnocení MAS, které probíhá od r. 2010 a bude probíhat každoročně.
Výsledkem tohoto hodnocení je čím lepší hodnocení, tím vyšší finanční bonus.
Usnesení:
VyPa navrhuje kanceláři MAS připravit položkový rozpočet ve výši 20% z přidělené alokace a
tento bude předložen VyPa k vyhodnocení a upřesnění do poloviny ledna 2011.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
4) Předfinancování projektu Moravské a slezské ovocné stezky
V. Skácel informoval členy, že společně s F. Kopeckým osloví za MASku starostku města
Hranic ohledně předfinancování tohoto projektu. Pokud žádost město Hranice zamítne,
budou se dále oslovovat obce. V. Skácel dodal, že pokud bude možnost, aby se do projektu
zapojily obce např. se svými výstavami ovoce, budou mít zájem o předfinancování. Úvěr je až
jako poslední možnost.
F. Kopecký představil draft projektu, který je přílohou tohoto zápisu.
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Jedná se o projekt s rozpočtem 632.593 Kč, kde realizátorem projektu je 7 partnerských MAS
z Moravy a Slezska, vč. naší MAS.
Dotace ve výši 90 – 100%, realizace únor 2011 – květen 2012.
Cíle projektu Spolupráce
-

zvýšení zájmu obyvatel o pěstování a zpracování ovoce a povědomí o významu ovocných stromů pro
krajinu – jako předpoklad získání pozitivního vztahu obyvatel k tradicím, kulturnímu a přírodnímu dědictví
zmapování historicky, krajinářsky či jinak významných solitérů, alejí, sadů a jiných prvků, v nichž jsou
přítomny ovocné stromy, posouzení jejich stavu, navržení péče

-

propagace ovocnářství jako součásti místního kulturního a přírodního dědictví

-

zmapování a propagace starých a místních odrůd ovoce jako předpoklad k zachování unikátních
genofondů jednotlivých regionů

-

zmapování stávající infrastruktury zpracování ovoce - moštáren, palíren, podniků zabývajících se
zpracováním ovoce

-

aktivní zapojení místních pěstitelů a zpracovatelů do projektu – prezentace lokálních výpěstků a výrobků,
výměna zkušeností

-

zvýšení potenciálu obnovy a péče o ovocné stromy formou vzdělávání v oboru pěstování a zpracování
ovoce - ovocnářský kurz, pěstování méně známých druhů ovoce, exkurze do starých sadů, za zpracovateli
ovoce, příklady výsadby genofondového sadu…

-

zvýšení informovanosti spotřebitelů o lokálních produktech a vytvoření sítě pěstitelů a zpracovatelů ovoce
– propagace pěstitelů a zpracovatelů formou příručky a letáků pro spotřebitele, webové stránky, společné
propagace na akcích v rámci projektu

-

zvýšení turistické atraktivity obou MAS – nalezení a prezentace doplňkových turistických cílů v rámci tzv.
ovocné stezky - propagace formou informačních tabulí, publikace a webové stránky

Aktivity projektu
1. Studie
2. Propagace
3. Propagační akce
4. Vzdělávání
F. Kopecký ještě dodal, že na tento projekt bude ustavena pracovní skupina, která se bude
zabývat řízením projektu.
Usnesení: (přítomno 9 členů)
VyPa navrhuje předsedu a manažera MAS aby oslovili starostku města Hranic a požádali ji o
půjčku na předfinancování projektu Moravské a slezské ovocné stezky a to nejpozději do
10.1.2011.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
5) Příspěvky na činnost MAS od příjemců dotací z LEADERu
Na počátku roku 2010 byli osloveni žadatelé z LEADERU 2006 o jednorázový příspěvek na
činnost MAS (úroky z úvěru, bankovní poplatky, předfinancování projektů spolupráce) ve výši
0,5 – 1% z dotace, která byla definitivně připsána na účet žadatele. Výše příspěvku se
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nechává zcela na zvážení žadatele a není povinný. Z řad žadatelů LEADERu 2006 nikdo na
tuto žádost nereagoval. F. Kopecký tedy navrhl opětovně tyto žadatele neoslovovat, ale
oslovit žadatele Výzvy č. 1/2008, kteří už mají vyplacené dotace od RO SZIF (poslední projekt
byl proplacen 10/2010).
F. Konečný navrhl žádat o příspěvek až od Výzvy č. 1/2010 a ne zpětně. D. Škoda si naopak
myslí, že by se mělo žádat už od Výzvy 1/2008.
V. Skácel dodal, že má informace o tom že když obec Skalička byla krácená na obou
podaných projektech, žádný „desátek“ dávat nebude – rozhodnutí ZO.
Usnesení: (přítomno 8 členů)
Kancelář MAS rozešle v první polovině ledna 2011 žádosti o jednorázový příspěvek na
činnost MAS žadatelům z Výzvy č. 1/2008 ve výši 0,5 – 1%.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
6) Stanovisko VyPa k souběhu funkcí manažer MAS/člen PV
F. Kopecký byl řádně zvolen VH dne 16.11.2010 jako člen PV. Někteří členové v tom ovšem
vidí střet zájmu.
F. Kopecký – u některých MAS tento souběh funkcí není problém…..členové začali na toto
téma hojně diskutovat. Někteří tvrdí, že je to střet zájmu, někteří zase tvrdí, že ne….
F. Kopecký dodal, že když byl řádně zvolen, tak by chtěl tuto funkci vykonávat. V případech
kde hrozí střet zájmu se zdrží hlasování, za činnost v PV nebude pobírat žádnou odměnu.
Členové si myslí, že tento problém musí řešit Stanovy MAS, pokud tomu tak není, mělo by se
do Stanov MAS zanést. Někteří členové tohle ale vidí jako diskriminaci.
Členové navrhli hlasovat….6 členů (z 8) v souběhu funkcí manažer MAS/člen PV vidí střet
zájmu.
VyPa musí ovšem nechat rozhodnutí na manažerovi MAS, zda se rozhodne na tuto funkci
rezignovat či ne.
Usnesení:
VyPa do další VH r. 2011 předloží stanovisko řešení souběhu funkcí manažer MAS/člen PV.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
7) Aktuální stav čerpání rozpočtu MAS za r. 2010
L. Machová představila přítomným členům aktuální stav čerpání rozpočtu a informovala
VyPa, že navržené změny – navýšení položek (propagace, odměny členům orgánů a odměny
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zaměstnanců MAS ve výši 20% z hrubé mzdy) na minulém jednání VyPa, dne 25.10.2010
musí schválit VH.
Dále L. Machová informovala VyPa o nedostatku finančních prostředků v hotovosti na III.
Etapu 2010. RO SZIF bude vyplácet dotaci za II. etapu 2010 až v polovině ledna 2011, tudíž
bude MASce chybět cca 30.000 Kč na to, aby zaplatila všechny plánované výdaje.
L. Machová po předchozí domluvě s F. Kopeckým navrhla, že na základě připravené smlouvy
o půjčce převede společně s F. Kopeckým MASce částku 30.000 Kč na předfinancování III.
Etapy zázemí MAS a po připsání peněz na účet MAS ze strany RO SZIF jim tyto finanční
prostředky budou převedeny zpátky na jejich účty.
Usnesení:
VyPa doporučuje změnu v rozpočtu ke schválení VH v položkách odměny členům orgánů,
propagace a odměny zaměstnancům MAS.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení:
VyPa bere na vědomí půjčku L. Machové a F. Kopeckého Rozvojovému partnerství Regionu
Hranicko ve výši 30.000 Kč do 28.2.2011.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala:
Lucie Machová

Ověřil:
Vojtěch Skácel
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