
Zápis 
z ustavujícího jednání pracovní skupiny „Moravská brána – regionální produkt“, která se 

konala 07.06.2011 od 16,00 hodin na OÚ v Týně nad Bečvou 
Přítomni: 
Mgr. František Kopecký, manažer MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, 
f.kopecky@regionhranicko.cz 
Michaela Škrobánková, ředitelka Hranické rozovjové agentury, 
skrobankova@hranickarozvojova.cz 
Eduard Kozák, soukromý zemědělec a pěstitel ovoce, Lučice u Bělotína, 
kozak.eduard@seznam.cz 
Pavlína Veličková, aktivně zapojená studentka zpracovávající na téma vzniku značky 
Moravská brána diplomovou práci, velickovapavlina@gmail.com 
Mgr. Ivan Fibich, člen MAS za obec Bělotín a místostarosta obce Bělotín, belotin@belotin.cz 
Jaromír Dohnal, předseda MAS Záhoří – Bečva, o.s., předseda Mikroregionu Záhoří - Helfštýn 
a starosta obce Soběchleby, starosta@sobechleby.cz 
Jiří Řezníček, místopředseda MAS Záhoří – Bečva, o.s., předseda Mikroregionu Pobečví a 
starosta obce Tučín, starosta.tucin@seznam.cz 
Josef Vaculin, starosta obce Týn nad Bečvou, obectyn@seznam.cz 
Ing.arch.Stanislav Vrubel, manažer MAS Záhoří – Bečva, o.s., archall.lipnik@seznam.cz 
Ing. Jana Vrublová, manažerka MAS Záhoří – Bečva, o.s., vrublova@centrum.cz 
Hana Nehybová, administrativní pracovnice MAS Záhoří – Bečva, o.s., 
info@maszahoribecva.cz 
Omluven: 
Ing. Václav Vomáčka, BBS., MSc., člen MAS za městys Hustopeče nad Bečvou, 
tajemnik@ihustopece.cz 
Vojtěch Skácel, předseda MAS Hranicko rakow@seznam.cz  
 

1. V úvodu přítomné přivítal starosta obce Týn nad Bečvou p. Josef Vaculin 
2. Jednání zahájil a seznámil s programem jednání p. František Kopecký, manažer MAS 

Hranicko 
3. Ustavení pracovní skupiny (PS) –  pracovní skupina by měla mít kvůli efektivitě tak 

kolem15 členů. Dnešním jednáním ji ustavuje 11 přítomných členů, někteří dnes 
nemohli a možná ještě někdo přistoupí, další osoby tedy podle zájmu lze ještě 
přijmout. Ale třeba po příští schůzce už by se členství v pracovní skupině mělo 
víceméně uzavřít. 

4. Pravomoci PS – náleží jí zásadní rozhodnutí – např. finanční toky, počty výtisků 
tiskových materiálů, druh a způsob propagace, jmenování certifikační komise, 
certifikace výrobků, apod. Tyto rozhodnutí bude vykonávat koordinátor. 
Koordinátorem byla zvolena všemi hlasy přítomných Hranická rozvojová agentura, 
z.s. Kopecký informoval, že pro potvrzení koordinátora ze strany MAS Hranicko bude 



potřebovat souhlas Valné hromady MAS, která proběhne 23.6.2011, pak bude ostatní 
informovat o výsledku. 

5. PS schvaluje návrh na vstup koordinátora do Asociace regionálních značek, o.s.  
6. P. Kopecký seznámil s obecným rozpočtem nákladů na rozjezd  nové značky kvality 

regionálních produktů. Koordinátor podá žádost na KÚOK o dotaci (Významné 
projekty Olomouckého kraje). Bude však nutné nějaké spolufinancování a zčásti i 
předfinancování.  Mohl by vzniknout fond, na který by se aktéři složili a ze kterého by 
se čerpalo především teď v úvodu, aby už mohlo vznikat logo a probíhat vstupní 
semináře, přičemž dotaci obdržíme až někdy na podzim. Jednotliví zástupci MAS a 
mikroregionů zjistí ve svých rozhodovacích orgánech možnosti a výši vkladu do 
společného fondu. Kopecký informoval, že MAS Hranicko je zatím po dohodě 
manažera a předesedy ochotna do fondu vložit až 40.000 Kč, pokud tak 
v odpovídajícím rozsahu učiní i další partneři. Nemá to ale schváleno ještě ve svých 
orgánech, což učiní v nejbližší době.  

7. PS pověřuje koordinátora o zaslání dotazu na ARZ o.s. ohledně způsobu, jakým se 
vymezují území a řešení překryvu území s RZ Haná. 

8. Členové PS osloví potenciální příjemce značky kvality za účelem zjištění zájmu o 
budoucí získání certifikátu Moravská brána. Seznámí je také s předpokládanými výdaji 
držitelů certifikátu, které by měly v prvním roce být cca následující: Vstupní poplatek  
cca 1 000 – 1500 Kč, roční poplatek cca 1 000,- Kč (prozatímně). Termín: 30.06.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Usnesení 
z ustavujícího jednání pracovní skupiny „Moravská brána – regionální produkt“, která se 

konala 07.06.2011 od 16,00 hodin na OÚ v Týně nad Bečvou 
 

I. Pracovní skupina projednala a bere na vědomí: 
1. Ustavení Pracovní skupiny (PS) 
2. Návrh na koordinátora PS 
3. Návrh na vstup do ARZ o.s. 
4. Návrh obecného rozpočtu 
5. Dotaz na ARZ o.s. ohledně překryvu území 
6. Oslovení potenciálních příjemců 

 
II. Pracovní skupina schvaluje: 

1. Členy PS (dle prezenční listiny přítomni na jednání a omluveni z jednání) 
2. Zvolení koordinátora – Hranická rozvojová agentura, z.s. 
3. Vstup koordinátora značky do ARZ o.s. 

 
III. Pracovní skupina pověřuje: 

1. Koordinátora oslovit ARZ o.s. ohledně překryvu území 
Termín: 30.06.2011 

2. Členy PS oslovením potenciálních příjemců značky kvality 
Termín: 30.06.2011 

 
 


