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

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 
konané dne 24. ledna 2013 v kanceláři MAS, Hranice 
 
Přítomni: 
Zdenek Lév, MR Hranicko 
Vojtěch Skácel, FO Rakov 
Alena Veličková, SDH H. Újezd 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Petra  Kočnarová, obec Skalička 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Pavla Krbálková, DSO MR Záhoran 
Josef Voldán, obec Malhotice 
Filip Konečný, Ski klub Hranice, o.s. 
(10 platných hlasů) 
 
Hosté: 
František Kopecký, MAS Hranicko 
Lucie Machová, MAS Hranicko 
 
Omluveni: 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou 
 
Program jednání: 

• POV Olomouckého kraje - podpora MAS na přípravu strategie 
• Návrh členských příspěvků pro rok 2013 
• Návrh rozpočtu zázemí MAS na rok 2013 
• Koučing MAS Mohelnicko 
• Plán činnosti Kanceláře MAS 2013 
• Projekt spolupráce pro červnovou výzvu 
• Různé - příprava strategie, konference VENKOV 2013 

 
Vojtěch Skácel přivítal přítomné a zahájil jednání. 

1) Zapisovatel zápisu – Lucie Machová 
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel 

 
2) Kontrola minulých usnesení 

Proběhla kontrola minulých usnesení, vše v souladu, bez připomínek. 
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(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)   

3) POV Olomouckého kraje – Podpora MAS na přípravu strategie 
Letošní krajské POV má opatření č. 2 zaměřené přímo na podporu MAS při tvorbě budoucích 
strategií. Získat lze až 125.000 Kč, které jsou vzhledem k celkové alokaci a počtu MAS v kraji 
téměř jisté peníze. Prostředky jsou určeny výhradně na mzdy a cesťáky osoby (osob), které 
se budou během roku 2013 na vzniku strategie podílet. Díky tomuto příspěvku na nějaký čas 
MAS rozdělí úvazek jednoho z manažerů na dejme tomu 0,7 ze zázemí MAS a 0,3 z krajských 
peněz. Prostředky ušetřené ze zázemí MAS by se tak mohly převést a od SZIFu čerpat až v 
roce 2014.  
Má to ale jeden zásadní háček. Příspěvek je pouze 50%, tj. podmínkou obdržení příspěvku je 
takto na mzdu tvořitele strategie dát celkem 250.000 Kč a tedy 125.000 Kč z vlastního. Jako 
tuto druhou polovinu nelze prokázat výdaje ze zázemí MAS, protože se jedná o dotaci, 
prostě musí být opravdu z vlastního. Kancelář MAS navrhuje 4 varianty: 
Varianta a) požádáme obce regionu, aby si u nás tvorbu strategie sdružením částky 125.000 
Kč „objednaly“. Technicky by to bylo možné řešit stanovením individuálního členského 
příspěvku pro Mikroregion Hranicko a dary 9 nečlenských obcí. 
Varianta b) nebudeme dělit úvazky, ale na toto dočasné zaměstnání zaměstnáme někoho 
z agentury, kdo bude zajišťovat celou přípravu Strategie.  
Varianta c) MAS dá prostředky ze svého. Jsou to peníze, které teď MAS opravdu má díky 
kladným hospodářským výsledkům minulých let, které jsou ale utopeny v cash-flow 
předfinancování zázemí MAS. Tj. fyzicky budou tyto peníze k dispozici na účtě až v roce 2014 
po proplacení poslední etapy zázemí MAS v roce 2013 a to za teoretického předpokladu, že 
by MASce 1. lednem 2014 skončily také veškeré výdaje (propuštění zaměstnanců atd.). V 
případě, že by se tyto plusové peníze MAS rozhodla použít na udržení (alespoň částečných) 
úvazků, tak by je tak jako tak v roce 2014 spotřebovala. Při použití varianty c) by se tak nyní 
až do jara 2014 o 125.000 zhoršilo cash-flow, ale o stejných 125.000 by se také snížilo 
čerpání zázemí MAS a tyto 100% dotované prostředky by se pak mohly ještě jednou utratit v 
roce 2014 místo těch, které by MASka tak jako tak dala ze svého.   
Jedním ze způsobů, jak ještě eliminovat tento propad cash-flow je i nějaké navýšení 
členských příspěvků. Argumentem je i to, že se jedná o strategii celého území Hranicka, a 
prospěch z ní bude mít i celá členská základna MAS. 
Varianta d) je hybridem variant a) a c).  
125.000 Kč by nám poskytl Mikroregion Hranicko na tvorbu strategie tím, že by nám 
„odpustil“ část dluhu (ve výši 500.000,- Kč), který u něho máme od roku 2008 na 
předfinancování LEADERu. Takto by tedy tyto prostředky věnoval Mikroregion Hranicko, ale 
fyzicky by šly nyní z cash-flow MASky, tak jak je popsáno ve variantě c) 
Reakce členů: 

• Varianta a) v žádném případě; 
• Členové souhlasí s variantou c), s rozšířením o variantu d); 
• F. Konečný – varianta c). 

Členové jsou proti navyšování členských příspěvků na rok 2013. 
Členové navrhli oslovit všechny nečlenské obce na Hranicku formou oslovovacího dopisu, 
aby se také stejně jako MR na příspěvku na tvorbu Strategie podílely. 
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Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje příspěvek z POV OK ve výši 125.000 Kč, zbývajících 125.000 Kč 
uhradí MAS z vlastních prostředků. 
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)   
 
Výbor partnerství pověřuje předsedu MAS jednáním s MR Hranicko ohledně snížení dluhu ve 
výši 500.000 Kč o 125.000 Kč na tvorbu strategie. 
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1) 
 
Výbor partnerství pověřuje předsedu MAS k rozdělení jednoho úvazku a věcí s tím související 
z důvodu tvorby Strategie rozvoje regionu Hranicko. 
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)   
 
Výbor partnerství navrhuje oslovit všechny nečlenské obce na Hranicku formou oslovovacího 
dopisu, o příspěvek na tvorbu Strategie rozvoje regionu Hranicko. 
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)   
 

4) Návrh členských příspěvků na rok 2013 
Z důvodu tvorby Strategie rozvoje regionu Hranicko navrhla kancelář MAS navýšit členské 
příspěvky na rok 2013, protože jsou tyto náklady v LEADERu neuznatelné. Členové jsou proti 
navyšování členských příspěvků, chtějí výše poplatků pro NNO, PO a FO ponechat, u obcí se 
navrátit k výši 5 Kč na obyvatele + 1000 Kč paušál. 
Členové navrhli oslovit všechny obce na Hranicku formou oslovovacího dopisu, o dar na 
tvorbu Strategie rozvoje regionu Hranicko pro období 2014 – 2020. Příspěvek – dar bude 
dobrovolný. Členové tímto pověřili manažery kanceláře MAS. 
Výše členských příspěvků pro rok 2013: 
FO + NNO   500 Kč 
PO  1000 Kč 
MR Záhoran 1000 Kč 
MR Hranicko 1000 Kč/obec 
Obce  5 Kč/obyvatele + 1000 Kč paušál 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2013 dle předneseného znění a 
doporučuje VH ke schválení. 
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)   
 
 

5) Návrh rozpočtu zázemí MAS pro rok 2013 
L. Machová přednesla přítomným členům návrh rozpočtu zázemí MAS na rok 2013 (viz. 
tištěná příloha zápisu), ve výši 1.621.037 Kč. Členové s návrhem souhlasili. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje návrh rozpočtu zázemí MAS pro rok 2013 v předneseném znění a 
doporučuje VH ke schválení. 
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(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)   
 
 

6) Koučing MAS Mohelnicko 
Dne 11. 9. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl Pravidla pro opatření III.4.1 
Získávání dovedností, animace a provádění.  
Jedná se o nové opatření Programu rozvoje venkova. V rámci tohoto opatření budou místní 
partnerství získávat dovednosti pořádáním informačních a propagačních akcí a vzděláváním 
svých zaměstnanců, partnerů a členů orgánů. Opatření bude rovněž zaměřeno na tvorbu 
integrovaných rozvojových strategií formou komunitního plánování a na poradenství a služby 
spojené s jejich tvorbou.  
Pro opatření III.4.1 se předpokládá jedno kolo příjmu žádostí, a to od 6. 2. do 12. 2. 2013 v 
rámci 18. kola příjmu PRV. 
MAS Mohelnicko, které bude v tomto opatření žádat, požádalo i nás, jako dlouhodobě 
spolupracující MAS o tzv. „koučing“, který by obnášel zaučení co se týče vyhlášení zkušební 
Výzvy a všech věcí s tím souvisejí. Přesný seznam požadovaného ze strany MAS Mohlenicko 
bude v nejbližších dnech zaslán.  
Koučovat mohou pouze MAS, které v celostátním Hodnocení MAS skončily v kategorii A 
nebo B. 
MAS bude koučovat a některé odborné konzultace a pomoc se vznikem jejich strategie bude 
zajišťovat formou služby Hranické rozvojové agentury. Nejprve ale kancelář MAS ověří u CP 
SZIF, zdali by za tento kaučing mohla fakturovat přímo MAS. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje kaučing MAS Mohelnicka v rámci opatření III.4.1. PRV ČR. 
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)   
 

7) Plán činnosti kanceláře MAS na rok 2013 

F. Kopecký představil členům plán činnosti kanceláře MAS na rok 2013 – viz. tištěná příloha. 
Filip Konečný navrhl doplnit do předneseného plánu také vytvoření plánu a obsahu činnosti 
MAS pro přechodné období 2014-2015. 

Usnesení: 
VyPa schvaluje plán činnosti kanceláře MAS 2013 v předneseném znění a doporučuje VH ke 
schválení. 
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

8) Projekt spolupráce pro červnovou výzvu 
Jelikož se v říjnu 2012 nepodařilo podat PS Hudební a filmové muzeum, MAS navrhuje podat 
projekt v 19. Kole příjmu, tj. v červnu 2013. Projekt je napsaný, partnerská MAS Záhoří Bečva 
taktéž souhlasí. Naše MAS bude v tomto projektu KMAS, kancelář MAS uvažuje o částečném 
úvazku na tomto projektu některého ze zaměstnanců MAS v roce 2014. Členové souhlasí. 
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Usnesení: 
VyPa schvaluje znovu podání PS Hudební a filmové muzeum do 19. kola příjmu PRV a 
doporučuje VH ke schválení. 
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

9) Různé – příprava Strategie, NKV 2013 
Dotazník „Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí“ byl distribuován formou vložených 
listů do zpravodaje Regionu Hranicko – z kraje ledna 2013, existuje také elektronická verze 
dotazníku www.regionhranicko.cz/dotaznik, uzávěrka a sběr dotazníků je 31.1.2013. 
Dotazníky budou vyhodnoceny pracovníky kanceláře MAS a HRA. 
Připravují se také dotazníky pro poskytovatele služeb cestovního ruchu a pro podnikatele, 
které by měli být připraveny k distribuci v nejbližších dnech. 
 
NKV 2013 – včera proběhla schůzka programového výboru NKV 2013, kde byl upřesněn 
název NKV 2013, Hranice, motto NKV – Venkov na hranici propasti, proběhlo rozdělení 
odpovědností v týmu…..více viz. odkaz na zápis z tohoto jednání: 
 
https://docs.google.com/document/d/1Oh1ShY2xgFiugN6TIkOxLlRVEbk63ydq34zqvvMfFCQ
/edit?pli=1 
 
Usnesení: 
VyPa bere na vědomí informace ohledně Strategie regionu Hranicko a Národní Konference 
venkov 2013. 
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lucie Machová 
 
 
Ověřil: Vojtěch Skácel 

http://www.regionhranicko.cz/dotaznik
https://docs.google.com/document/d/1Oh1ShY2xgFiugN6TIkOxLlRVEbk63ydq34zqvvMfFCQ

