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

Zápis ze schůzky Výboru partnerství,
konané dne 21. května 2012 v kanceláři MAS, Hranice
Přítomni:
Zdenek Lév, MR Hranicko
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Josef Voldán, obec Malhotice
František Maršálek, ZD Partutovice
Alena Veličková, SDH H. Újezd
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou
Libor Vykopal, obec Ústí
Petra Kočnarová, obec Skalička

Hosté:
František Kopecký, Rozvojové partnerství
Marcela Tomášová, Hranická rozvojová agentura
Informace o přípravě MAS na další programovací období 2014 – 2020
Kopecký přítomné informoval o aktuální situaci s přípravou MASek na příští plánovací obodobí.
Informoval členy o svém působení v pracovní skupině Standartizace MAS při NS MAS. Z dosavadního
směřování vyplývá, že standarty si nastaví NS MAS dobrovolně vůči sobě a budou docela přísné, i
dobře fungující MAS budou muset některé své postupy, stanovy a statuty upravit, rozšířit apod.
Informoval také o tom, že MAS by se měla v následujících měsících zaměřit na hledání správné právní
subjektivity. Manažer MAS bude na příkladech dobré praxe jiných MAS zjišťovat výhody a nevýhody
právních subjektivit o.p.s. nebo z.s.p.o.
Dále informoval, že NS MAS vytvořila vyjednávací tým, který nyní prosazuje metodu LEADER do
různých budoucích operačních programů a nabízí jednotlivým ministerstvům výhody zapojení MAS
do implemetační struktury.
Finanční dar pro vyjednávací tým NS MAS
S předchozím bodem souvisí žádost předsedy NS MAS vůči všem členským MAS v ČR o dobrovolný
příspěvek na nutné výdaje tohoto vyjednávacího týmu. Poskytnutý příspěvek je neuznatelný výdaj do
LEADERu, ale vložená „investice“ by se nám měla v budoucnu jen a jen vrátit v množství svěřených
finančních prostředků v období 2014-2020.
Usnesení:
Výbor partnerství schvaluje finanční dar pro vyjednáváací tým NS MAS ve výši 7.000,- Kč
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
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Zajištění účetních služeb
Po úmrtí externího účetního Dalibora Škody je potřeba urychleně zajistit nového účetního. Lucie
Machová oslovila na základě doporučení a referencí několik subjektů, jako nejvhodnější se ukázala fa
Lenky Hruškové ze Skaličky. Za své služby si tato firma nechává vyplácet hodinovou sazbu a nadále
tedy nebude fungovat pušál, jako tomu bylo u pana Škody. Vzhledem k průměrnému množství
dokladů by tak mohlo dojít i ke snížení nákladů na zajištění účetních služeb. Paní Hrušková už byla i
na návštěvě kanceláře, kde už byla informována o systému naší činnosti, o vnitřních směrnicích apod.
Petra Kočnarová paní Hruškovou zcela doporučuje.
Usnesení:
Výbor partnerství schvaluje zajištění účetních služeb firmou Lenky Hruškové LOGIC TEAM spol. s r.o.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

Opětovné podání projektu na nezaměstnanost do OP LZZ
Marcela Tomášová z Hranické rozvojové agentury představila návrh znovupodání projektu Pojďme se
vzdělávat a pracovat pro Hranicko do OPLZZ, který už jednou nebyl podpořen, nyní je ale opět
vyhlášena výzva. Tomášová uvedla, že základní kostra projektu zůstává stejná, v případě zájmu MAS o
znovupodání dojde k drobným úpravám na základě výtek hodnotitelů z minulé výzvy. Členové Výboru
rozhodli, že chtějí projekt znovu podat, přičemž se v diskusi shodli na tom, že počet podpořených (v
rámci projektu zaměstnaných) osob by měl být 24 a zapojení partneři (obce, neziskovky) budou ze
svého hradit 25% mzdy těchto osob.
Usnesení:
Výbor partnerství schvaluje znovupodání projektu Pojďme se vzdělávat a pracovat pro Hranicko do
OPLZZ v pdoobě připravené Hranickou rozvojovou agenturou
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

Projekt spolupráce pro říjnové kolo (návrh na vznik filmového a hudebního muzea)
Kopecký informoval přítomné o vývoji přípravy projektu Hudební a filmové muzeum regionu
Hranicko pro říjnové kolo projektů Spolupráce. Informoval, že jednal s ředitelem ZUŠ Hranice panem
Chudou, ZUŠ je ochotna se do projektu partnersky zapojit. Dále uvedl, že o záměru vzniku Hudebního
muzea informoval na poradě starostů ORP Hranice, kde navrhl případné předfinancování a
spolufinancování sdružením protsředků obcí z území regionu Hranicko. Jediným, kdo tam reagoval,
byl pan starosta Kavala z Bělotína, který zopakoval v podstatě obsah dopisu, který také k tomuto na
MAS zaslal a jenž je přílohou tohoto zápisu.
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Kopecký připomněl, že v rámci sběru záměrů na budování expozic pro minulé kolo projektů
Spolupráce došlo k dohodě, že plánovaná expozice hudebního muzea v Hustopečích se už nebude
připojovat k expozicím Skalička a Horní Újezd pro únorové kolo, ale že se podá samostatně vzhledem
k potřebnému rozsahu financí na stavební úpravy jednotlivých prostor. Mezitím se ale objevila ještě
jedna možnost umístění Hudebního muzea a to ve volných prostorách v areálu Stará Střelnice
manželů Vlasákových.
Jak Hustopeče n.B., tak manželé Vlasákovi projevili zájem o umístění muzea v jejich prostorách. Obě
varianty mají v něčem výhodu, v něčem nevýhodu. Kopecký uvedl, že v Hustopečích se mu zdá
nabídnutá místnost docela malá, a zámek nemá prozatím zajištěnu rozsáhlejší otevírací dobu. Na
druhou stranu Hustopeče jsou členem MAS, zájem projevily už v době sběru záměrů pro projekt
Spolupráce Minimuzea III. , jsou ochotny akci předfinancovat a spolufinancovat a muzeum by se
hodilo do koncepce oživování a zprovozňování této památky s vysokým potenciálem cestovního
ruchu. V areálu Stará Střelnice se jedná o vnitřně zajímavě řešený prostor, který je mnohem větší a
expozice tak může být výrazně rozsáhlejší, areál je umístěn v Hranicích, tedy v centru regionu a je tak
předpoklad vyšší návštěvnosti. Vlasák je schopen zaručit rozsáhlejší otevírací dobu. Na druhou stranu
se jedná o soukromou osobu – podnikatele, který tak díky dotaci MAS dlouhodobě zvelebí vlastní
soukromé prostory a samozřejmě existence Hudebního muzea může mít pozitivní vliv na jeho
ekonomickém profitu z přilehlého penzionu, restaurace atd.
Výbor by dnes měl za prvé odsouhlasit, zda tedy má kancelář MAS pro říjnové kolo projekt definitivně
připravovat a za druhé, ve kterém prostoru by mělo muzeum vzniknout.
Výbor se v diskusi shodl na tom, že projekt bude podán jen v případě, že bude zachován dosavadní
princip vzniku expozic, kdy partner, v jehoř prostorách bude expozice umístěna, zajistí pro MAS
předfinancování a spolufinancování projektu. Varianty, že by si MAS vzala úvěr, nebo že by se
pokoušela sdružit prostředky od všech obcí regionu, nepřipadá v úvahu. Na dotaz členů pak Kopecký
uvedl, že o případném předfinancování a spolufinancování s Vlasákem ještě nejednal.
Dále bylo dohodnuto, že na základě předložených podkladů není teď schopen Výbor rozhodnout o
umístění muzea a pověřil manažera dalšími jednáními, na kterých se s Hustopečemi probere možnost
dalšího budoucího rozšiřování expozice a zajištění otevírací doby, od Vlasáka se naopak zjistí jeho
ochota předfinancování a spolufinancování projektu. Od obou zájemců bude připravena jakási
jednoduchá „nabídka“ a na základě ní Výbor rozhodne na příštím jednání.
Usnesení:
Výbor partnerství schvaluje přípravu projektu Hudební a filomové muzeum pro říjnové kolo Projektů
Spolupráce a pověřuje manažera MAS zajištěním dalších podkladů pro rozhodntí o umístění expozice.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsal: František Kopecký
Ověřil: Vojtěch Skácel

