
 

 

Schůzka Valné hromady 

Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 26. července 2007 
 

 

místo setkání: konferenční sál Hotelu Centrum v Hranicích 

 

Přítomni: 

Filip Konečný (TJ Sigma Hranice) 

Stanislav Tvrdoň (S.K.Petanque Hranice) 

Ludmila Juráňová ( Juko Rouské) 

Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec Klokočí) 

Zdeněk Lév (MR Hranicko) 

Bohuslav Hons (SHR-rodinná farma Polom) 

František Maršálek (ZD Partutovice) 

Arnošt Hradil (fyzická osoba) 

Jiří Čoček (soukromý zemědělec) 

Libor Vykopal (Obec Ústí) 

Dalibor Škoda (Nový Dvůr s.r.o.) 

Jana Černá (TJ Střítež n. Ludinou) 

Josef  Šampalík (Svaz diabetiků ČR) 

Pavla Krbálková (MR Záhoran) 

Antonín Horník (Obec Hustopeče nad Bečvou) 

Miroslav Wildner (fyzická osoba) 

Eva Kurfüstová (Sokol Ústí) 

Libuše Sehnálková (Hostinec „U Libora“) 

 

Omluveni: 

Jaroslav Jiříček (Golf Club Radíkov) 

Pavel Remeň (ÚP Přerov) 

Veronika Polusová (Charita Hranice) 

Pavel Černý (Hranicko a.s.) 

Pavel Vývoda (Sportovní rybníky s.r.o. a Revita Bečva s.r.o.) 

Marie Čočková (soukromý zemědělec) 

 

 



 

Hosté:  

Jan Balek (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 

Jitka Krabicová (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 

František Kopecký (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 

Šárka Foltýnová (TUO – Ostrava) 

Roman Haken (CpKP střední Morava) 

James Milne (nezávislý konzultant z oblasti North Thumberland, Velká Británie) 

Chris O´Connor (Radnice v Londýně, sekce pro NNO, Velká Británie) 

David Moynihan (GLE, Londýn, Velká Británie) 

 

 

Program: 

1) Aktuální stav přípravy regionu Hranicko na program LEADER 2007 - 2013 

2) Další aktivity Rozvojového partnerství 

3) Nabídka MR Hranicko na spoluzaložení obecně prospěšné společnosti 

4) Členské příspěvky a potvrzení o zastupování členů ve valné hromadě 

5) Návrh na seminář burza námětů (integrované projekty) 

6) Studijní cesta do italského regionu EUROLEADER 

7) Projekt INNOREF a jeho výstupy 

8) Různé  

9) Závěr 

 

1) Aktuální stav přípravy regionu Hranicko na program LEADER 2007 - 2013 

Pan Haken přivítal všechny na Valné hromadě Rozvojového partnerství Regionu Hranicko (dále jen 

RoPa) a požádal pana Konečného o stručné představení programu dnešní valné hromady. 

Pan Balek prezentoval novinky k programu LEADER 2007 – 2013 a informoval přítomné, jak daleko 

je RoPa v přípravě na program LEADER. Představil harmonogram přípravy a dokončení strategického 

plánu LEADER. V současnosti se připravuje situační analýza regionu (ve spolupráci se Šárkou 

Foltýnkovou) a také se zpracovává pracovní verze manuálu k programu LEADER. Pan Balek dále 

informoval přítomné o navržených prioritách a cílech připravovaného plánu a způsobu hodnocení 

žádostí předložených do Leaderu. Informoval přítomné o nutnosti řešit technické zázemí MAS (vlastní 

kancelář, zakoupení počítače) a zajistit vlastního manažera MAS. Dále se zmínil o navrženém způsobu 

financování MAS (půjčky od mikroregionu, půjčky od podnikatelů, etapové financování,…). Pan 

Balek dále navrhl vytvoření samostatných webových stránek pro Rozvojové partnerství regionu 

Hranicko. O tomto návrhu členové MAS dlouho diskutovali. 



 

Pan Balek také informoval členy  RoPa o uzavření partnerství s dalšími MAS v ČR. Jedná se o MAS  

Český západ, MAS Kyjovské slovácko a MAS Frýdlantsko.Pan Balek se krátce zmínil o probíhající 

soutěži žáků základních škol a snaze o zapojení  klubu žen do přípravy regionu na program LEADER 

2007 – 2013  – návrh spolupráce s klubem žen. Poté vystoupil Pan Kopecký a prezentoval zde 

probíhající soutěž pro žáky základních škol (uzávěrka a vyhodnocení soutěže: září – říjen 2007). Pan 

Kopecký dále představil myšlenku práce se středoškolskou mládeží     a spolupráci se studentským 

parlamentem Gymnázia Hranice. Jedná se o návrh zapojit mládež do přípravy projektů. Poté se pan 

Balek  krátce zmínil o propagaci činnosti MAS v místním tisku a snaze o podpoření sběru 

projektových námětů. 

 

Dotazy a reakce přítomných k tomuto bodu:  

Pan Horník: Kdy se  bude Leader podávat? Odpověď: Ministerstvo zemědělství avizovalo vyhlášení 

programu LEADER 2007 – 2013 na přelom října/listopadu 2007. V případě úspěchu by nám mohlo 

přiznat finanční prostředky někdy v prvním čtvrtletí 2008. V té době se dá předpokládat první výzvy.  

Pan Lév: Obava ze spolupráce se školami (změny školského systému v r. 2007). 

 

VH 3/07  

Valná hromada RoPa Regionu Hranicko schvaluje vytvoření samostatných webových stránek 

Rozvojového partnerství Regionu  Hranicko (pro: 1, proti:10, zdržel se: 8). 

 

2) Další aktivity Rozvojového partnerství  

Tento bod byl zařazen až na konec jednání valné hromady. Pan Haken požádal přítomné členy RoPa    

o odpověď na 3 otázky. 1) Co chci řešit?, 2) V čem se chci angažovat?, 3) Co chci aby se zlepšilo? 

S čím jsem nebyl spokojen? Dotazy budou rozeslány členům RoPa e-mailem. Žádáme členy RoPa o 

zaslání odpovědi e-mailem nebo poštou. 

 

3) Nabídka MR Hranicko na spoluzaložení obecně prospěšné společnosti 

Pan Balek představil členům RoPa nabídku Mikroregionu Hranicko na spoluzaložení obecně 

prospěšné společnosti (o.p.s.) Návrh na spoluzaložení o.p.s je východiskem pro pokračování činnosti 

sekretariátu mikroregionu po ukončení projektu INNOREF. Současné náklady na sekretariát se 

pohybují ve výši 1 – 1,5 mil Kč/ročně. Mikroregion založil pracovní skupinu, která diskutuje o 

různých variantách pokračování sekretariátu. Pracovní skupina se dosud sešla dvakrát. Byly řešeny 3 

varianty řešení (pokračování dle současného modelu, založení nové instituce – o.p.s., transformace 

sekretariátu pod Rozvojové partnerství ..). Mikroregion Hranicko schválil založení obecně prospěšné 

společnosti, pod kterou by měl Sekretariát MR Hranicko nadále fungovat.  Mikroregion Hranicko 

nabízí Rozvojovému partnerství pozici spoluzakladatele společnosti.  



 

Reakce přítomných k tomuto bodu: 

Pan Lév: Nebyl jsem členem pracovní skupiny. Rozvodí neodmítlo myšlenku založení o.p.s. jako 

takové, ale nechce přistoupit k zakladatelské smlouvě. Pan Horník: Co se změní pro fungování 

mikroregionu Hranicko? Komu zůstane majetek sekretariátu? Pan Wildner: DSO zůstane v původní 

struktuře, příspěvky plynou stejně, ale pracovníci INNOREFu končí. Aby byla zjištěna kontinuita 

servisní práce pro obce, je zde návrh na založení servisní organizaci o.p.s. pro DSO. Kontinuálně by 

měl sekretariát přejít na o.p.s. Pan Konečný poznamenal, že je nutné vysvětlit členům RoPa způsob 

financování o.p.s. Pan Balek reagoval, že tyto záležitosti se budou projednávat na pracovní skupině 

zakladatelů. Návrh zakladatelské smlouvy by měl být pak projednán a schválen přistupujícími 

zakladateli.  

 

VH 4/07 

Valná hromada RoPa Regionu Hranicko vyjadřuje předběžný souhlas se spoluzaložením o.p.s. 

(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

VH 5/07 

Valná hromada RoPa Regionu Hranicko jmenuje pana Filipa Konečného a Dalibora Škodu do 

přípravného výboru nové organizace (o.p.s.) 

(pro: 16, proti: 0, zdržel se: 1). 

 

4) Členské příspěvky a potvrzení o zastupování členů ve valné hromadě 

Pan Haken představil paní Krabicovou, která je novou finanční manažerkou kanceláře Mikroregionu 

Hranicko. Paní Krabicová uvedla, jaká je aktuální výše zaplacených členských příspěvků. Tři členové 

RoPa dosud nezaplatili příspěvky za rok 2006 . Jedná se o pana Dostalíka, pana Kavalu a pana Trnu. 

Příspěvky za rok 2007 nezaplatilo 8 členů RoPa. Členské příspěvky prosím zaplaťte do 30. září 2007. 

 

5) Návrh na seminář burza námětů (integrované projekty)  

Pan Balek představil myšlenku uspořádání schůzky „burza nápadů“, které by se zaměřila na osvětu a  

vytvoření příležitosti připravovat integrované projekty. Cílovými skupinami tohoto semináře budou: 

zástupci spolků, zemědělci, podnikatelé, zástupce obcí a aktivní veřejnosti. Seminář by byl rozdělen 

do dvou částí. První by byla zaměřena na seminář o integrovaných projektech, část druhá by se 

věnovala výměně projektových námětů a diskusi o jejich propojení do integrovaného projektu. Poté 

proběhla krátká diskuse o integrovaných projektech. Pan Konečný uvedl, že podobná myšlenka 

funguje i v podnikatelské sféře: investoři se setkávají s lidmi, kteří mají nápady.   

 

 



 

6) Studijní cesta do italského regionu EUROLEADER 

Paní Krabicová seznámila přítomné s přípravou studijní cesty do Itálie. V současnosti je ve spolupráci 

s italskou stranou připravován harmonogram této studijní cesty. Studijní cesta se uskuteční v říjnu 

2007, přibližně ve dnech 15. – 21.10.2007. Jedná se o 3 – 4 denní zájezd. Studijní cesta je určena 

členům RoPa a Mikroregionu Hranicko. Podrobnosti ohledně cesty budou připraveny do konce srpna 

2007. Rada MR Hranicko 7. srpna 2007 rozhodne o klíči, podle kterého se autobus obsadí.  

 

7) Projekt INNOREF a jeho výstupy  

Pan Balek a pan Wildner představili výstupy z projektů STS (cestovní ruch) a BRIE (energetický 

management).  Pan Wildner uvedl, že existuje dohoda, podle které budou subprojekty prezentovat své 

výstupy na zastupitelstvu. Dále uvedl, že bude zajištěna distribuce výstupů subprojektů (propagačních 

materiálů, letáků, apod.) na jednotlivé obce. Fyzické osoby a podnikatelé si mohou tyto materiály na 

vyzvednout na obcích. 

 

8) Různé 

Paní Krabicová stručně představila aktuální dotační tituly: 

a) Program „Pomáháme lidem zlepšovat místo kde žijí“, Nadace Via a Nadace České spořitelny 

– podpora obnovy a výstavby veřejných prostranství (park, náves, náměstí, dvůr, veřejná 

plocha,..), uzávěrka žádostí je 10.září 2007, bližší informace na: http://www.nadacevia.cz/  

b) Programy PÉČE, PŘIPOMÍNKA, BUDOUCNOST a OBNOVA, Nadační fond obětem 

holocaustu – podpora projektů sociálně zdravotní péče, projektů připomínky obětí holocaustu, 

podpora vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu, podpora projektů rekonstrukce, obnovy a 

zachování židovských památek, uzávěrka žádostí je 19.září 2007, více informací na 

http://www.fondholocaust.cz/ 

Pan Wildner se zmínil o novém euromanažerovi projektu SROP 3.3, který působí na městském úřadě 

v Hranicích.  

Pan Šampalík představil program prevence proti diabetu tzv. „malé zdravotní dny“ a požádal obce o 

spolupráci a podporu při realizaci tohoto programu. Dosud se svazu diabetiků podařilo uskutečnit 

„malé zdravotní dny“ na 3 místech v regionu. 

Pan Tvrdoň pozval přítomné na turnaj v petangue, který se uskuteční ve Valšovicích dne 4.8.2007 a 

současně požádal zástupce RoPa o aktivní účast na turnaji. 

Na konci jednání představil pan Haken skupinku zahraničních expertů z Velké Británie, která 

navštívila jednání valné hromady. Pan Konečný stručně představil zahraniční návštěvě činnost RoPy a 

realizované a plánované  projekty. Poté se zahraniční experti představili členům RoPy. Na konci pan 

Wildner poděkoval zahraničním návštěvníkům za účast.  

 

http://www.nadacevia.cz/
http://www.fondholocaust.cz/


 

9) Závěr 

Pan Haken na závěr všem poděkoval a ukončil jednání valné hromady. 

 

Zapsala: Jitka Krabicová      

 

Ověřil: Filip Konečný (předseda obč. sdružení) 

 


