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

Zápis ze schůzky Výboru partnerství,
konané dne 23. dubna 2014 v zasedací místnosti kanceláře MAS
Přítomni:
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Alena Veličková, SDH H. Újezd
Petra Kočnarová, Obec Skalička
Jana Černá, TJ SPV Střítež n/L
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Josef Voldán, Obec Malhotice
(7 platných hlasů)

Hosté:
František Kopecký, MAS Hranicko
Lucie Machová, MAS Hranicko
Program jednání:
• Hledání řešení a využití pro nově uvolněné prostředky pro zázemí MAS
• Logo MAS - návrhy
Vojtěch Skácel přivítal přítomné a zahájil jednání.
1) Zapisovatel zápisu – Lucie Machová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
2) Hledání řešení a využití pro nově uvolněné prostředky pro zázemí MAS
F. Kopecký rozeslal 18. 4. 2014 členům výboru partnerství mail ohledně odstoupení žadatele
od projektu a s tím související uvolnění finančních prostředků pro zázemí MAS ve výši
900.000 Kč, které se musí vyčerpat během roku 2014.
V již zmiňovaném mailu navrhl F. Kopecký, na co by se případné finanční prostředky mohly
použít. Jako hlavní možnost navrhl podporu akcí, které budou propagovat zrealizované
projekty v Programu LEADER, MAS by se podílela na nákladech v rámci akce např. na tyto
výdaje: nájem (max. 5000 Kč), účinkující, zajištění mobilního vybavení, občerstvení,
propagace. Dále doporučil exkurzi členů orgánů MAS a dále zaměstnání dalšího člověka na
částečný úvazek, který bude mít na starost řádné utracení těchto prostředků a zajistí jejich
způsobilost vůči Zázemí MAS v IV.1.1. Mail je přílohou tohoto zápisu.
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Z přítomných členů VyPa se ujal slova V. Skácel a P. Krbálková, že považují za nejlepší
možnost využití finančních prostředků rozdělit 900.000 Kč obcím ORP Hranice (30 obcí x
30.000 Kč) na propagační akce, kde by se zpropagovala činnost MAS. V tomto případě navrhl
F. Kopecký, aby se podpořily obce, kde byly podpořeny projekty z programu LEADER IV.1.2. +
podnikatelé podpořeni v IV.1.2. F. Kopecký má i informaci se SZIFu, že by to takto bylo
nejlépe průchodné při proplacení na RO SZIF. S tímto návrhem všichni členové nesouhlasili.
Další návrhy:
F. Kopecký – podpořit všechny obce ORP Hranice, ty obce, které byly podpořeny v rámci
IV.1.2. vyčlenit vyšší finanční příspěvek, obce které v rámci IV.1.2. nerealizovaly žádný
projekt, vyčlenit částku nižší. S tímto návrhem členové nesouhlasili.
F. Kopecký – částku dle dohody rozdělit na hromádku pro obce a hromádku pro podnikatele
podpořené v op. IV.1.2. na propagační akce. S tímto návrhem nesouhlasil V. Skácel, řekl, že
prioritou jsou obce.
V. Skácel – oslovit všechny obce ORP Hranice – i jejich místní části, pokud nebude mít někdo
zájem o tento příspěvek od MAS, tak pak se mohou podpořit podnikatelé, kteří byli
podpořeni v op. IV.1.2.
F. Kopecký – obce budou osloveny, ale musejí dát návrh, na JAKOU akci (měla by být
dostatečně reprezentativní) by měl být příspěvek poskytnut. S tímto návrhem členové
souhlasí.
V. Skácel – z oslovených obcí ORP Hranice by měly být vynechány Hranice, z důvodu toho,
jaký má město Hranice přístup k činnosti MAS. S tímto nesouhlasila J. Černá, město Hranice
by nemělo být vynecháno, v Drahotuších bylo zrealizováno dětské hřiště z op. IV.1.2.
Každá obec, ve které by se akce uskutečnila, musí zajistit předfinancování (smlouva o půjčce
mezi MAS a obcí), po proplacení té etapy, ve které by se akce konala by byla ve 100% výši
vrácena.
F. Kopecký – návrh vícedenní exkurze za příklady dobré praxe po ČR nebo i do zahraničí – pro
byly pouze A. Veličková a P. Kočnarová.
J. Černá – dle návrhu F. Kopeckého: přibrání nového zaměstnance na částečný úvazek –
s tímto návrhem zbytek přítomných členů nesouhlasil. Dále J.Č. navrhla odměny pro členy
VyPa ve výši 50.000 Kč.
F. Kopecký – k tomu, aby MAS mohla řádně propagovat svou činnost na akcích, je potřeba
vyčlenit finanční prostředky na řádné propagační materiály (např. propagační cedule,
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banery, předměty…..atd.). VyPa souhlasí a vyčleňuje z 900.000 Kč 100.000 Kč na propagační
předměty.
Konečný návrh tedy je, aby byly osloveny všechny obce ORP Hranice s tím, zdali by měly
zájem o finanční příspěvek ve výši cca 25.000 Kč na jejich propagační akci s tím, že si ji
předfinancují. V případě, že některé z obcí nebudou mít zájem, osloví se podpoření žadatelé
– podnikatelé, v op. IV.1.2.
Během 14ti dnů musí být hotov sběr námětů. Poté bude opět svolán výbor partnerství,
budou vybrány akce, které se takto podpoří, následně bude oslovena členská základna MAS,
aby tento soupis schválila nebo odsouhlasila jiné využití prostředků. Členům bude nabídnuta
možnost hlasovat v emailovém hlasování, pokud převáží názor, aby byla svolána mimořádná
Volná hromada, bude tak učiněno.

Usnesení 1:
Výbor partnerství schvaluje vyčlenit z částky 900.000 Kč 100.000 Kč na propagační materiály
k propagaci činnosti MAS.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení 2:
Výbor partnerství pověřuje kancelář MAS, aby oslovila obce ORP Hranice, zdali by neměly
zájem o příspěvek na propagační akce v obcích.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
3) Logo MAS
F. Kopecký představil 4 návrhy log pro MAS grafičky Lenky Melcherové (viz.níže), členové pro
další rozpracování vybrali varianty č. 1 a 4
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Zapsala: Lucie Machová

Ověřil: Vojtěch Skácel

