
 
 

 
 
 
 

 
 

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

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 25. ledna 2011 v kanceláři 
MAS, Hranice 

 
Přítomni: 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Josef Voldán, obec Malhotice 
Jana Černá, TJ Střítež n. L. 
Alena Veličková, SDH Horní Újezd 
Zdeněk Lév, MR Hranicko 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Vojtěch Skácel, FO Rakov 
Arnošt Hradil, FO Provodovice 
 
Omluveni: 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice (nemoc) 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o. 
 
Hosté: 
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství 
Lucie Machová, sekretariát Rozvojové partnerství 
 
Vojtěch Skácel přivítal přítomné a zahájil jednání. 
Ověřovatel zápisu: F. Maršálek, J. Voldán 
 
1) Vyhodnocení smlouvy o dílo s Hranickou rozvojovou agenturou o externím poradenství 
V předminulém týdnu proběhla schůzka s členy VyPa na téma vyhodnocení smlouvy o 
externím poradenství s Hranickou rozvojovou agenturou. Z této schůzky vzešel návrh, snížit 
roční rozpočet ze 120.000 Kč na 100.000 Kč za rok. V. Skácel si prošel důkladně tuto smlouvu 
a faktury, které již byly agenturou vystavené, a došel k částce 50.000 Kč za rok. Myslí si, že 
většinu z toho, co obsahuje smlouva o externím poradenství, může zajišťovat management 
MAS. 
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P. Kočnarová vznesla námitku, že HRA účtuje MRH 350,-Kč/h a Rozvojovému partnerství 
600,-Kč/h. Navrhuje, aby sazba za hodinu externího poradenství byla stejně vysoká, tedy 
350,-Kč/h. 
L. Vykopal, upozornil přítomné členy na to, že se může stát, že J. Balek na toto nepřistoupí a 
že by se také mohlo stát, že MASka bude bez externího poradce a to všechno jen kvůli cca 
40.000 Kč. Navrhuje nesnižovat. 
F. Maršálek – 600 Kč/h je opravdu hodně, navrhuje také hodinovou sazbu 350 Kč, hodiny 
poradenství dle potřeby. 
Z. Lév je taktéž pro hodinovou sazbu. 
P. Kočnarová měla dotaz, co bude s externím poradenstvím, když J. Balek odejde z agentury. 
Na to F. Kopecký odpověděl, že pokud J. Balek odejde, nastoupí na jeho místo nový ředitel a 
pokud tento nebude mít takové znalosti a informace, co se týče SPL jako J. Balek, budeme 
uvažovat o jiném externím poradci. 
Přítomní členové podali 2 návrhy, a to: 

1. Hodinová sazba – 6 hlasů 
2. Paušální částka – 4 hlasy 

 
Usnesení: 
VyPa schvaluje hodinová sazbu ve výši 350 Kč/h. 
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 4) 
 
Kancelář MAS připraví dodatek ke smlouvě o dílo s HRA o externím poradenství a předseda 
MAS V. Skácel bude o tomto návrhu jednat s Janem Balkem, ředitelem Hranické rozvojové 
agentury. 
 
2/ Rozpočet na zázemí MAS na rok 2011  
L. Machová přednesla členům návrh rozpočtu na zázemí MAS na rok 2011. Rozpočet na 
zázemí MAS může činit max. 20% z přidělené alokace, což v našem případě je 1.517.868 Kč. 
U položky Externí poradenství navrhli členové nechat 100.000 Kč s tím, že podle toho jak 
dopadne jednání předsedy MAS s J. Balkem, se na základě rozpočtového opatření návrh 
upraví. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu. 
 
Usnesení: 
VyPa schvaluje rozpočet na zázemí MAS pro rok 2011 v předneseném znění a doporučuje 
Valné hromadě ke schválení.  
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 
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3/ Členské příspěvky na rok 2011  
L. Machová přednesla návrh členských příspěvků pro rok 2011, jejich výše je stejná jako 
minulý rok, členové navrhli ponechat jejich výši. Návrh členských příspěvků je přílohou 
tohoto zápisu. 
 
Usnesení: 
VyPa schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2011 v předneseném znění a doporučuje 
Valné hromadě ke schválení. 
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
4/ Platový výměr Lucie Machové 
Z důvodu nižší alokace pro rok 2011 bylo navrženo Výborem partnerství snížení hrubé mzdy 
Lucie Machové od 1.1.2011 na 23.500 Kč. 
 
Usnesení: 
VyPa schvaluje hrubou mzdu Lucii Machové ve výši 23.500 Kč, s účinností od 1.1.2011. 
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
5/ Předfinancování PS Moravské a slezské ovocné stezky 
V. Skácel informoval přítomné členy o schůzce se starostkou města Hranice, ohledně žádosti 
o předfinancování PS ve výši cca 600.000 Kč. Jelikož město Hranice bude v roce 2011 
předfinancovávat 2 projekty, nemají více finančních prostředků, aby město mohlo 
předfinancovat i náš projekt. V. Skácel dále oslovil se žádostí firmu Cement Hranice, a.s., 
která se k tomuto vyjádří v pondělí 31.1.2011, a firmu Tenza, a.s., která se k této žádosti 
vyjádří během příštího týdne. O jeho výsledku bude V. Skácel informovat kancelář MAS. 
K prvnímu čerpání finančních prostředků dojde někdy v březnu – dubnu 2011. Pokud se 
nenajde zájemce o předfinancování tohoto projektu, bude muset kancelář MAS zřídit úvěr 
k tomuto projektu. F. Kopecký na konec informoval, že vznikla pracovní skupina, první 
schůzka proběhla 13.1.2011, sešlo se 15 zájemců. Předmětem schůzky bylo představení 
projektu a jeho aktivit, rozdělení rolí v pracovní skupině a diskuse nad skutečnou náplní a 
přínosem jednotlivých aktivit pro náš region.  
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6/ Různé 
F. Kopecký informoval členy o zapojení do pracovní skupiny NS MAS ČR, která se zabývá 
celorepublikovým hodnocením dotazníků, na základě kterých NS MAS zjistí, jak si MAS 
vedou. 
 
Mobilní vybavení: 
Sběr termínů exklusivit do 28.1.2011, poté bude následovat  vytvoření webových stránek, 
ceníků….vše musí být připravené do konce února, následně VyPa schválí. 
Návrh smluv o provozu Mobilního vybavení do 15.2.2011. 
 
 
 
 
 
Zapsala: 
Lucie Machová 
 
 
 
 
Ověřil: 
F. Maršálek 
 
J. Voldán 
 


