Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 2. února 2012 v kanceláři
MAS, Hranice
Přítomni:
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Jana Černá, TJ Střítež n. L.
Libor Vykopal, obec Ústí
Miluše Stržínková, obec Rouské
Petra Kočnarová, obec Skalička
Josef Voldán, obec Malhotice
Omluveni:
Zdeněk Lév, MR Hranicko
František Maršálek, ZD Partutovice
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o.
Hosté:
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství
Lucie Machová, sekretariát Rozvojové partnerství
Vojtěch Skácel přivítal přítomné, představil program dnešního jednání v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Členské příspěvky pro rok 2012
Schválení rozpočtu zázemí MAS 2012
Plán činnosti Kanceláře MAS 2012
Schválení Statutů pracovních skupin, debata o koordinátorech
Náměty Projektu Spolupráce pro březnové kolo
Externí poradenství MAS
Růžné

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
Ověřovatel zápisu: L. Juráňová, L. Vykopal
Zapisovatel: Lucie Machová

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

1) Návrh členských příspěvků na rok 2012
L. Machová přednesla přítomným návrh členských příspěvků na rok 2012. Návrh je oproti
minulých let vyšší u členských příspěvků pro obce (16 Kč/obyvatele + 3300 Kč paušál) a to
z toho důvodu, že si MAS začíná vytvářet finanční rezervy pro rok 2014. MAS požádala obce
o jednorázovou finanční výpomoc tímto způsobem, obce souhlasily. Výše členských
příspěvků pro NNO, FO a PO zůstává stejná.
Návrh J. Černá - studující mládež a ženy na MD, nechť jsou osvobozeni od členského
příspěvku. S tímto návrhem přítomní členové souhlasí.
Návrh v tištěné podobě je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení:
VyPa schvaluje výši členských příspěvků dle předneseného znění na rok 2012 a doporučuje
VH ke schválení.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

2) Schválení rozpočtu zázemí MAS 2012
L. Machová představila členům návrh rozpočtu na zázemí MAS na rok 2012, který je tištěnou
přílohou zápisu.
Nyní pravidla umožňují ušetřit ze zázemí MAS roků 2012 a 2013 na rok 2014. Kancelář MAS
se bude snažit ušetřit na cestovném (pokud to bude možné, manažeři budou cestovat
vlakem, autobusem), občerstvení VH, nájemném (společně s HRA hledáme levnější
kancelářské prostory)…..
Usnesení:
VyPa schvaluje návrh rozpočtu na zázemí MAS 2012 v předneseném znění a doporučuje VH
ke schválení.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
3) Plán činnosti kanceláře MAS 2012
F. Kopecký představil přítomným členům Plán činnosti kanceláře MAS na rok 2012. (viz. tištěná
příloha zápisu)

Hlavním úkolem kanceláře tohoto roku bude monitoring projektových záměrů (i po realizaci
projektu – MZ vázanosti na účel), posílení členské základny – mládež, ženy….., Strategie
rozvoje regionu 2014 – 2020, musíme být připraveni i když další programovací období
nakonec nevyjde.
J. Černá – na konci roku podá kancelář MAS zprávu o provedeném monitoringu.
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M. Stržínková – fotografie z fotografické soutěže mohou být použity do kalendáře MAS na
rok 2013. Ano, s tímto také kancelář MAS počítá.
Pokud by nevyšel projekt „Najdi a vyfoť projekt“ přes CSV Přerov, navrhla M. Stržínková
kontaktovat ÚP Přerov a informovat se u paní Chudobové, zdali není možné získat
mládežníky z nějakého právě běžícího programu EU (jako byl např. Mladí pro venkov).
Usnesení:
VyPa schvaluje plán činnosti kanceláře MAS 2012 v předneseném znění a doporučuje VH ke
schválení.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

4 Schválení Statutů pracovních skupin, debata o koordinátorech
F. Kopecký rozeslal celé členské základně, bohužel bez reakce, pouze navržení koordinátoři
pracovních skupin s díkem odmítli (Z. Lév, P. Pajdla, B. Hlaváčková, M. Stržínková). O.
Šnajdárek a F. Maršálek byli navrženi jako koordinátoři PS Zemědělství, ti se nevyjádřili.
Kancelář MAS osloví s návrhem také pana starostu z Partutovic, Ing. Jaroslava Šindlera, jako
koordinátora PS Revitalizace obcí.
Pokud se nepodaří najít nové členy do pracovních skupin, musí se stávající pracovní skupiny
sejít ještě před vyhlášením Výzvy. Pracovní skupina musí mít alespoň 5 členů, 1/3 nečlenové
MAS. PS musí být ochotna se zabývat danou problematikou.
J. Černá – je ochotná se stát koordinátorkou PS Cestovního ruchu s tím, že dojde k propojení
s PS Destinační management Hranicko.
Usnesení:
VyPa schvaluje Statuty pracovních skupin dle předneseného znění a doporučuje VH ke
schválení.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

5) Náměty Projektů spolupráce pro březnové kolo
Oslovena celá členská základna, ohledně zasílání námětů, reagoval jen Z. Lév – PS Solární
osvětlení ale na místo solárů, led světla. Jednalo by se pouze o vyměnění žárovky za led
žárovku a to není vhodné pro úspěšně schválený projekt spolupráce.
Návrh kanceláře MAS – pokračovat ve vybudování dalšího Minimuzea.
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Zájem měla P. Kočnarová ze Skaličky, jednalo by se o muzeum starých fotografií – Skalička na
starých fotografiích. Byly by zde hlavně vystavené fotky zemřelého obyvatele Skaličky, který
odkázal všechny své fotografie obci, které nafotil, když cestoval po světě.
Dalším zájemcem je obec Hustopeče nad Bečvou – muzeum starých hudebních nástrojů. F.
Kopecký se bude informovat u starosty J. Vozákové, zda zájem stále trvá.
A. Veličková – měla by zájem o rozšíření stávajícího muzea v H. Újezdě (podkroví)
J. Černá – rekonstrukce staré budovy k hospodářské činnosti – uskladnění techniky. F.
Kopecký vysvětlil, že tento návrh není vhodný na projekt spolupráce, spíše pro podání do
programu LEADER.
Dále J. Černá podala návrh na vznik nových hasičských drah, pokud bude zájem i u jiných
obcí, může se zkusit podat v říjnovém kole.
Termín podání ŽoD je 27. 3. 2012, částka 1.500.000 Kč. V případě realizace PS Minimuzea III.,
by projekt předfinancovaly obce, ve kterých k realizaci dojde.
Usnesení:
VyPa schvaluje podání projektu spolupráce Minimuzea III. do 15 kola PRV a doporučuje VH
ke schválení.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

6) Externí poradenství MAS
F. Kopecký představil návrh služeb externího poradenství od Hranické rozvojové agentury:
a) Závěrečná evaluace implementace SPL za období 2008 - 2013
b) Zpracování a poskytnutí 2 Hodnocení Výzvy pro účely jednání Programového
výboru
c) Příprava, účast na jednáních Programového výboru
d) Konzultace a připomínkování Metodických pokynů pro hodnocení projektů
v rámci každoroční Výzvy
e) Koordinace a zpracování výsledků Sebehodnocení výkonnosti MAS v souladu se
SPL
f) Poradenství přípravy MAS na další programovací období 2014-2020
g) Poradenství při monitoringu SPL
h) Průběžné metodické poradenství a poskytování konzultací
Přítomní členové neměli námitek a pověřili předsedu MAS k projednání tohoto návrhu
s ředitelkou HRA M. Škrobánkovou. Na schůzce také zazní, kdo bude za HRA externí
poradenství vykonávat.
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Usnesení:
VyPa bere na vědomí návrh služeb externího poradce a pověřuje předsedu MAS, V. Skácela,
k projednání návrhu s ředitelkou Hranické rozvojové agentury, M. Škrobánkovou.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

7) Různé
F. Kopecký upozornil přítomné na článek ve Zpravodaji venkova, s názvem Národní síť MAS
schválila doporučení pro rozvoj venkova po roce 2014. Součástí tohoto článku je i grafické
znázornění struktury Integrované strategie rozvoje území. Kopecký kladl důraz na pečlivé
prostudování, Zpravodaj bude také rozeslán celé členské základně MAS.
Článek je tištěnou přílohou zápisu.

Zapsala:
Lucie Machová

Ověřili:

Ludmila Juráňová
Libor Vykopal
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