Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 16. června 2011 v kanceláři
MAS, Hranice
Přítomni:
Miluše Stržínková, obec Rouské
Petra Kočnarová, obec Skalička
Josef Voldán, obec Malhotice
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Zdeněk Lév, MR Hranicko
František Maršálek, ZD Partutovice
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o.
Omluveni:
Jana Černá, TJ Střítež n. L.
Hosté:
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství
Lucie Machová, sekretariát Rozvojové partnerství
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Vojtěch Skácel přivítal přítomné a zahájil jednání.
Ověřovatel zápisu: A. Veličková, Z. Lév
Kontrola minulých usnesení – bez připomínek.
1) Schválení smluv Mobilní vybavení (MV)
F. Kopecký promítl webové stránky MV – postup pro využití MV. Zodpovědnost smluvně
přenesena na 4 partnery (Obec Ústí, Skalička, Městys Hustopeče n/B a MR Záhoran). Partneři
se zněním smlouvy souhlasí. Následující postup: schválení smluv Výborem partnerství, VyPa
doporučí ke schválení VH. Poté budou smlouvy předány na RO SZIF v Olomouci a partneři a
MAS se bude touto smlouvou řídit minimálně po dobu udržitelnosti, což je už jen cca 3 roky.
V. Skácel nepovažoval za nutné procházet celou smlouvu, bod po bodu, pokus s tímto
zněním partneři souhlasí. F. Kopecký pouze zdůraznil lhůty termínů a počet ročních exklusivit
partnerů. MAS má 3 exklusivity ročně, platit bude pouze dopravu a popř. náklad a výklad
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vybavení. O manipulační poplatky je MAS osvobozena, jelikož je majitelem tohoto vybavení.
Partneři s tímto tak souhlasí. Smlouvy jsou uzavřené na dobu určitou a to do 28.2.2015, což
je 5 let od podpisu dohody s SZIF.
Usnesení:
VyPa schvaluje Smlouvu o spolupráci při provozování mobilního vybavení s obcí Skalička a
doporučuje VH ke schválení.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení:
VyPa schvaluje Smlouvu o spolupráci při provozování mobilního vybavení s obcí Ústí a
doporučuje VH ke schválení.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení:
VyPa schvaluje Smlouvu o spolupráci při provozování mobilního vybavení s MR Záhoran a
doporučuje VH ke schválení.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení:
VyPa schvaluje Smlouvu o spolupráci při provozování mobilního vybavení s Městysem
Hustopeče nad Bečvou a doporučuje VH ke schválení.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
Provozní řád
F. Kopecký promítl finální verzi Provozního řádu mobilního vybavení. Tento provozní řád byl
rozeslán již před jednání členům VyPa a všem partnerům, takže s tím byli již srozuměni. F.
Kopecký pouze ještě upozornil partnery, že na každé akci musí být na plakátu logo MAS a
napsáno, že MAS je spolupořadatelem akce + prostor na propagaci MAS (nemusí na každé
akci). F. Kopecký logo MAS partnerům rozešle. Do provozního řádu byla doplněna věta:
„Nesmí bez přítomnosti provozovatelem dodaného odborného stavitele montovat,
demontovat, přenášet stany, podium a stanové podlahy“.
Smlouva o hmotné odpovědnosti
Zapůjčení mobilního vybavení bude podložené Smlouvou o hmotné odpovědnosti (smlouva
je přílohou zápisu v tištěné podobě). Smlouva obsahuje veškeré náležitosti, které musí mít,
bylo doplněno pouze do čl. II.: „Pořadatel se zavazuje vrátit provozovateli svěřené
vybaveni nezašpiněné a suché, pokud není kvůli počasí s provozovatelem dohodnuto jinak.
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Jinak VyPa se zněním Smlouvy souhlasí.
Usnesení:
VyPa schvaluje Provozní řád a Smlouvu o hmotné odpovědnosti dle předneseného znění.
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)
2) Regionální značka Moravská brána
F. Kopecký představil přítomným členům zápis z ustavujícího jednání v Týně nad Bečvou,
představil také web asociace regionálních značek. Do regionální značky Moravská brána se
chtějí s naší MAS zapojit také MAS Záhoří Bečva, Lipník nad Bečvou, obce Jezernice a
Bohuslávky a Přerov.
Problém – překryv s územím regionální značky Haná, agentura AKTIV+ má historickou mapu,
ve které jsou zahrnuté i obce, které chtějí být v Moravské bráně. Koordinátorem regionální
značky Haná je T. Šulák a J. Zendulková, tím pádem vstupujeme do jejich území.
Na VH MR Lipensko starosta Týna nad Bečvou a Jezernice jasně řekli, že chtějí být
v Moravské bráně, i přes to je Haná zahrnula do své regionální značky. Dle pravidel se nesmí
území překrývat.
Úkol – oslovit výrobce, zjistit, jaký je zájem a s tím jít za koordinátory RZ Haná a nebo rovnou
na asociaci RZ.
Finance – byl představen rozpočet asociace RZ, který je tištěnou přílohou zápisu. Zavedení
značení – 130.000 Kč na rok, certifikační komise (jednání komise, nájem, občerstvení…)
12.000 Kč, letáky 22.200 Kč, Webová prezentace 17.000 Kč, katalog, noviny Doma v…..cca
80.000 Kč. Celkem za přímé náklady cca 269.000 Kč. Některé z vyjmenovaných věcí si MAS
můžou dělat samy a levněji, takže by rozpočet nebyl tak vysoký.
Žádost o příspěvek Olomoucký kraj – Významné projekty – podání žádosti s rozpočtem
300.000 – 400.000 Kč.
Do asociace regionálních značek MAS podá přihlášku, která je přijmána na VH asociace
regionálních značek. Nejbližší VH je na Zemi živitelce v Č. Budějovicích v srpnu tohoto roku.
F. Kopecký navrhl, aby byl zřízen vstupní fond, který bude k dispozici dle toho, jak se bude
značka vyvíjet. MAS je schopna uvolnit na tuto značku max. 40.000 Kč. Jelikož má MAS
značku uvedenou i v SPL je možné, že náklady budou uznatelné SZIFem. Pokud ne, budou
tyto náklady hrazeny z darů a členských příspěvků.
Za Hranicko je v pracovní skupině RZ MB 7 lidí: (F. Kopecký, M. Škrobánková, P. Veličková, V.
Vomáčka, V. Skácel, E. Kozák, I. Fibich). Koordinátorem RZ MB bude za Hranicko HRA (MAS
na to nemá kapacitu) s tím, že MAS bude HRA nápomocna, rozhodovat bude pracovní
skupina.
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Vstup zájemců do certifikátu RZ je 1500 Kč na 2 roky, dále roční poplatek v rozmezí 500 –
5000 Kč.
Členové měli připomínku – zjistit, kdo a kolik zájemců bude mít o tuto certifikaci zájem.
Podle zájmu bude rozhodnuto, zda se do asociace RZ MB vstoupí či ne.
V. Skácel upozornil, že není v tomto jednoznačnost, nechává se otevřené.
3) Schválení podání Žádosti o dotaci na mezinárodní projekt spolupráce Minimuzea II.
Partneři projektu spolupráce MAS Mohelnicko (nepodpořeni v LEADERU) a polská MAS
Kraina Dinozaurow (mezinárodní MAS) – zisk bodů. MAS se dohodli na schůzce, která
proběhla na Bouzově dne 10.6.2011, na názvu PS Moravsko-polské cesty tradic a poznání.
Polská MAS – 7 místností o historii, u nás Minimuzeum ve Všechovicích a na Potštátě. Mimo
jiné vznikne tímto projektem nová hra, na způsob hry MR Hranicko Poznejme Hranicko,
akorát s tím rozdílem, že hra bude zaměřena na muzea v regionech partnerských MAS.
Projekt je zaměřen na hodně měkkých aktivit. Předfinancování projektu – obce Všechovice a
Potštát. MAS má jejich předběžný souhlas. Do jednání VH, která se uskuteční 23.6.2011,
bude definitivní souhlas ověřen.
Usnesení:
VyPa schvaluje podání Žádosti o dotaci na projekt spolupráce Moravsko-polské cesty tradic a
poznání.
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)
4) PS Moravské a slezské ovocné stezky
Začíná se mapovat, je připraven jednodenní vzdělávací program na Hostětíně, který se
uskuteční 23.8.2011 (na místo plánovaných 5 seminářů).
Další plánované akce – Ovocný den + Farmářský trh regionu Hranicko + soutěž o nejlepší
koláč a slivovici Patriotu Olšovec. Akce je naplánovaná na sobotu 8. října 2011. MAS bude na
této akci opět spolupořadatelem jako tomu bylo v dubnu na Farmářském trhu.
V. Skácel – zda budou podpořeny ovocnářské akce obcí a spolků. F. Kopecký sdělil, že je
výzva mezi členy MAS a starosty obce, aby zasílali podněty…..zatím se jich moc nesešlo.
Usnesení:
VyPa bere na vědomí info o PS Moravské a slezské ovocné stezky
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)
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5) Info o uzavření dodatku s HRA o externím poradenství
V. Skácel informoval členy VyPa o uzavření dodatku s HRA na externí poradenství. Dodatek
byl uzavřen na částku 100.000 Kč na rok + byla také uzavřena darovací smlouva na to, že HRA
daruje MAS do konce tohoto roku 15.000 Kč. Dodatek byl podepsán s květnovým datem.
Z dodatku vyplívá, že platí od 1.1.2011 i když byl podepsán až v květnu 2011. J. Balek měl
připomínku, že by dodatek měl být upraven o větu, že dodatek platí od podpisu dodatku. V.
Skácel doplňovat větu do dodatku nechce, zjistí na RO SZIF, co je správné. Pokud SZIF bude
také na větě trvat, bude doplněna.
Usnesení:
VyPa bere na vědomí info o uzavření dodatku ke smlouvě s HRA o externím poradenství.
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)
6) Odměny členům VK
L. Machová po dohodě s předsedou MAS V. Skácelem navrhla výši odměny členům VK 500 Kč
za projekt. Částku odůvodnila tím, že je nižší alokace na zázemí MAS, na začátku roku byla
schválena také nižší odměna všem členům MAS oproti minulých let a je mnohem více
projektů. Členové s tímto návrhem také souhlasili.
Usnesení:
VyPa schvaluje výši odměn členům VK 500 Kč za projekt.
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)
7) Žádost MR Hranicko – podání žádosti na projekt Pracovní týmy II. (MAS)
M. Tomášová představila přítomným členům anotaci projektu Podpora nezaměstnaných
v regionu Hranicko. Jelikož nejsou jako MR vhodnými žadateli (neumožňují pravidla této
Výzvy), navrhli na VH MR Hranicko, že by mohla podat žádost MAS jako občanské sdružení
(vhodný žadatel dle pravidel Výzvy). Je to projekt na vytváření pracovních míst, 100%
financování, je možnost průběžného financování, projekt je na výši 6.000.000 Kč.
Podmínka – školení a vyhledávání zaměstnání na území MAS (i v obcích) bude zajiš´tovat
MAS Hranicko (jako žadatel) přes agenturu práce, kterou má HRA zřízenou (bude
zprostředkovatelem práce).
M. Tomášová vyjmenovala z pravidel cílové skupiny z nichž členové vybrali 2 a to:
• Zájemce o zaměstnání nad 50 let
• Zájemce o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP nad 5 měsíců
HRA vypracuje žádost a MAS tuto žádost podá.
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A. Hradil podal návrh – uvést do žádosti projektu, že obce se budou podílet na
spolufinancování projektu, takže snížit dotaci např. na 75% a 25% budou doplácet obce na
mzdách, tím pádem by se do projektu vešlo ne 15 zájemců o práci ale např. 20. Členům
s návrhem souhlasili, M. Tomášová ověří, zda to takto půjde.

Usnesení:
VyPa schvaluje, aby MAS podala projekt MR Hranicko Pracovní týmy II. a doporučuje VH ke
schválení.
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala:
Lucie Machová

Ověřil:
A. Veličková, Z. Lév
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