
 
 

 
 
 
 

 
 

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

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 23. února 2011 v kanceláři 
MAS, Hranice 

 
Přítomni: 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Josef Voldán, obec Malhotice 
Zdeněk Lév, MR Hranicko 
Vojtěch Skácel, FO Rakov 
Arnošt Hradil, FO Provodovice 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o. 
 
Omluveni: 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Jana Černá, TJ Střítež n. L. 
Alena Veličková, SDH Horní Újezd 
František Maršálek, ZD Partutovice 
 
Hosté: 
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství 
Lucie Machová, sekretariát Rozvojové partnerství 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
 
F. Kopecký představil přítomným program, kontrola minulých usnesení, bez připomínek. 
Ověřovatel zápisu: L. Juráňová 
 
1) Projekt spolupráce Moravské a slezské ovocné stezky 
Zajištění předfinancování projektu 
V. Skácel seznámil přítomné s výsledky jednání ohledně předfinancování PS s firmou Tenza a 
Cement Hranice, které bohužel bylo neúspěšné. Firmy nemají zájem z důvodu toho, že je pro 
ně projekt nezajímavý. MAS si tedy musí na tento projekt zřídit úvěr ve výši 562.583 Kč. 
Celkové výdaje projektu činí 632.593 Kč, rozdílnou část 70.000 Kč bude MAS hradit 
z vlastních prostředků (dary, členské příspěvky). Projekt potrvá v rozmezí rok a půl, přičemž 
by MAS zaplatila na úrocích při 2-letém úvěru cca 20.000 Kč.  
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Usnesení: 
VyPa schvaluje MAS zřízení úvěru ve výši 562.583 Kč na projekt spolupráce Moravské a 
slezské ovocné stezky a doporučuje VH ke schválení. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
F. Kopecký dále představil rozpočet na tento projekt (viz. příloha). 
Web, RegTIME, publikace a propagační materiály budou vysoutěženy v rámci ZŘ. Celkové ZŘ 
bude zajišťovat firma Ekotoxa, na lokální propagační akce, mapování, exkurze a kursy 
v hodnotě 256.980 Kč bude kancelář MAS dělat zadávací řízení jen pro naši MAS. Proběhla 
debata, koho bychom mohli oslovit s nabídkou, padly tyto návrhy: 

• Oslovit p. Hradila z Horního Újezda, sadař, člen pracovní skupiny PS 

• Hranickou rozvojovou agenturu 

• ….další dle vlastního uvážení kanceláře MAS 
M. Stržínková podala návrh, zapojit do propagace také žáky ZŠ na Hranicku. 
 
Usnesení: 
VyPa pověřuje kancelář MAS přípravou zadávacího řízení na PS Moravské a slezské ovocné 
stezky do pátku 25. 2. 2011. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
2) Výsledek jednání s Hranickou rozvojovou agenturou o externím poradenství MAS 
K tomuto bodu byl přizván i Jan Balek, ředitel s Hranické rozvojové agentury. V. Skácel, 
předseda MAS, jednal s J. Balkem o návrhu dodatku ke smlouvě, který schválil Výbor 
partnerství, dne 25. 1. 2011. Návrh dodatku řeší ponížení ceny za služby externího 
poradenství, které byly taktéž pozměněny. Ze smlouvy se návrhem dodatku vyřazovaly tyto 
služby: 

• Facilitace schůzek 

• Průběžné metodické poradenství a poskytování konzultací 

• Aktualizace SPL 
Cena byla stanovena na 350 Kč/h. S tímto návrhem J. Balek nesouhlasil, podal svůj návrh 500 
Kč/h, což by činilo 100.000 Kč/rok.  
D. Škoda navrhl, ať mají členové MAS slevu u HRA při poskytování služeb. 
J. Voldán – hledat jiného externího poradce 
J. Balek – 100.000 Kč/rok + bonusy pro členy MAS při poskytování služeb. 
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Jelikož se členové nedokázali dohodnout na konečném stanovisku, pověřili předsedu MAS ke 
konečnému jednání s J. Balkem s tím, že mu dávají veškeré kompetence členů Výboru 
partnerství. 
 
Usnesení: 
VyPa pověřuje předsedu MAS, Vojtěcha Skácela, k jednání o návrhu dodatku ke smlouvě o 
dílo, o poskytování externího poradenství, s ředitelem HRA, Janem Balkem do 15. 3. 2011. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
3) Farmářské trhy 
Dne 15.2.2011 rozeslala kancelář MAS členům VyPa mail o akci města Hranice - Farmářské 
trhy. První trhy proběhnou na jaře, a pokud se uchytí, budou se pořádat 2x až 3x do roka. Je 
to dobrá šance pro zviditelnění naší MAS a podpory místních producentů. Akce je zaměřená 
na podporu místních zemědělců, producentů a řemeslníků. Jelikož tyto cíle má i naše MAS, 
napadlo nás, že bychom mohli na uspořádání trhu spolupracovat. 
Představa je zatím taková, že by MAS na náměstí postavila jeden z našich stanů a pod ním 
sdružili výrobce a řemeslníky z členské základny, nebo se kterými MAS spolupracuje včetně 
podpořených příjemců dotace z LEADERu. Svůj prostor k prezentaci by zde dostala také MAS. 
MAS by zajistila montáž/demontáž stanu, ve výši cca 3000 Kč (ze zázemí LEADERu), ta to by 
nás město Hranice vzalo jako spolupořadatele (logo, název na plakátech). 
 
Usnesení: 
VyPa souhlasí se zapojením MAS do Farmářských trhů v Hranicích dle předneseného znění. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
4) Mobilní vybavení 
F. Kopecký představil přítomným členům ceník manipulačních poplatků za poskytnutí 
vybavení na kulturní a sportovní akce. (viz. příloha zápisu) 
 
Usnesení: 
VyPa schvaluje ceník manipulačních poplatků za poskytnutí vybavení na kulturní a sportovní 
akce dle předneseného znění. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
F. Kopecký dále představil členům web, kalendář akcí, předvedl, na jaké bázi bude kalendář 
fungovat. Obce Ústí a Skalička si dle předchozí dohody navýšila ze 4 na 6 exkluzivit za rok. 
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Usnesení: 
VyPa schvaluje obci Skalička a Ústí 6 exkluzivit na rok. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
5) Projekty spolupráce pro červnovou Výzvu 2011  
F. Kopecký informoval o změně pravidel PS, každou výzvu se může vyhlásit 1 mezinárodní a 4 
národní projekty s rozpočtem 1.500.000 Kč/projekt. 
F. Kopecký navrhl podat v červnové Výzvě tyto projekty: 

• MINIMUZEA 2 – mezinárodní projekt s polskou MAS, která projevila zájem 

• Solární osvětlení 
U obou těchto projektů bude zajištěné předfinancování. 
Kancelář MAS navrhla podat ještě jeden projekt, načež členové VyPa navrhli, aby se oslovila i 
členská základna s tím, že uvítáme jakýkoliv dobrý námět na projekt. VyPa pověřil manažera 
MAS, aby rozeslal členům MAS pravidla k realizaci PS a ti posílali náměty a projekt 
spolupráce. 
 
Usnesení: 
VyPa schvaluje podání projektů spolupráce Minimuzea 2 a Solární osvětlení do červnové 
Výzvy 2011. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
6) Úpravy vnitřní směrnice č. 1 
L. Machová představila členům návrh změn ve vnitřní směrnici č. 1. Změny se týkaly navýšení 

lhůty pro vyúčtování cestovních příkazů z 10 na 30 dnů, dále z důvodu změny pozice L. 

Machové z administrativní pracovnice na finanční manažerku/asistentku, přecházela na L. 

Machovou odpovědnost za finanční řízení programu LEADER a odpovědnost za správnost 

ŽoP zázemí MAS. Odpovědnost za kontrolu Žádosti o proplacení příjemců před podáním na 

RO SZIF zůstává na manažerovi MAS. 

 
Usnesení: 
VyPa schvaluje úpravy ve vnitřní směrnici č. 1 a doporučuje VH ke schválení. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Zapsala:      Ověřila:  
Lucie Machová     Ludmila Juráňová 


