
                                                                                                
Zápis z Valné hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 
Dne 3.12.2007, Hudební sál ZUŠ Hranice 
 
 
Přítomni: 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec, Střítež nad Ludinou 
Zdeněk Lév, MR Hranicko 
Jiří Trna, soukromý zemědělec, Slavíč 
Pavla Kubálková, MR Záhoran 
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec, Klokočí 
Bohumil Kučera, SHR Opatovice 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Naděžda Polednová, obec Špičky 
Bohuslav Hons, rodinná farma Polom 
Pavlína Voráčová, TJ Sokol Slavíč 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Ludmila Juráková, JUKO Rouské 
Arnošt Hradil, soukromý zemědělec, Provodovice 
Jana Černá, TJ Střítež nad Ludinou 
Miluše Stržínková, obec Rouské, zastoupená na základě plné moci Pavlou Krbálkovou 
 
 
Hosté: 
Jan Balek, MR Hranicko 
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
František Kopecký, MR Hranicko  
 
 
Program: 
1/ Přijetí nových členů 
2/ Projednání statutu a složení Programového výboru 
3/ Projednání složení výběrové komise 
4/ Založení poradních skupin 
5/ Projednání organizačního řádu 
6/ Aktuální stav přípravy Strategického plánu Leader 
7/ Různé 
8/ Závěr 
 
 
 
 
1/ Přijetí nových členů 
Jan Balek představil zájemce o členství v Rozvojovém partnerství, je to Blanka Hlaváčková 
za penzion Ostravanka, Teplice nad Bečvou a Marie Honová za Statky Potštát, a.s. 
 
Valná hromada Rozvojového partnerství schválila přijetí nových členů (B. Hlaváčková, M. 
Honová) 
(pro:17, proti:0, zdržel se:0) 



                                                                                                
 
 
2/ Projednání statutu a složení Programového výboru 
Jan Balek představil návrh statutu, který určuje pravomoci programového výboru Programový 
výbor bude dohlížet nad přípravou, aktualizací a realizací Strategického plánu LEADER 
v období 2008-2013. Základním úkol bude dohlížet na soulad implementace datačního 
programu Leader s pravidly Mze ČR a se SPL. Návrh statutu stanovuje pravomoci PV, což je 
schvalování SPL, projednávání monitorovací zprávy a zprávy z kontrol připravené 
manažerem MAS, schvaluje hodnotící zprávy a rozhoduje o aktualizacích SPL a fichí, 
doporučuje Výboru partnerství organizační či personální změny, řeší stížnosti na postup při 
realizaci SPL.  
Valná hromada rozhodla o dopracování návrhu a jeho finální schválení přesunula na příští 
setkání valné hromady, které se uskuteční 12.12.2007. Návrh statutu bude rozeslán 
k připomínkování do 10.12.2007. 
Jan Balek navrhuje rozšíření výboru o jednoho nového člena a nahrazení pana Vývody, který 
se dlouhodobě nezúčastňuje schůzek  a není aktivním členem. Dále navrhuje rotaci členů po 
třech letech. 
Navrženi byli tito kandidáti: 
Pavlína Voráčová 
Arnošt Hradil 
Marie Honová 
Blanka Hlaváčková 
Stanislav Tvrdoň   
 
Kandidaturu přijala Pavlína Voráčová a Arnošt Hradil. 
 
Valná hromada Rozvojového partnerství schválila rozšíření Programového výboru o jednoho 
člena: Pavlína Voráčová a schválila nahrazení Pavla Vývody Arnoštem Hradilem. 
(pro: 16, proti:0, zdržel se:1) 
 
 
 
3/ Projednání složení výběrové komise 
Jan Balek navrhuje rozšířit Výběrovou komisi ze sedmi členů na devět. Valná hromada 
Rozvojového partnerství přesunuje tento bod na příští valnou hromadu, jelikož výběrová 
komise prozatím není přímo zapojená do přípravných prací tak jako programový výbor. 
Návrh statutu bude rozeslán k připomínkování do 10.12.2007. Jeho finální návrh bude 
schválen na Valné hromadě 12.12.2007. 
Jan Balek dále uvedl nutnost vyřešit problém střetu zájmů. Navrhuje, že pokud hodnotitel 
bude podávat projekt nebo k němu nějaký vztah, nebude hodnotit celé toto kolo a nemůže tak 
nízce ohodnotit konkurenční projekty. S tímto Valná hromada nesouhlasí a navrhuje stejný 
systém jako v Leaderu 2006 a to, že hodnotitel nebude hodnotit pouze svůj projekt. Je totiž 
pravděpodobné, že každý člen výběrové komise bude podávat nebo bude jinak zainteresovaný 
v projektu a mohl by vzniknout problém nedostatku nestranných hodnotitelů. 
 
 
 
4/ Založení poradních skupin 
Jan Balek představil pracovní skupiny, které se podílí na přípravě Strategického plánu Leader, 
jsou to skupiny Zemědělství, Cestovní ruch, Revitalizace obcí, skupina Mládež (mladí lidé do 



                                                                                                
30-ti let) a Ženy. Hlavním úkolem pracovních skupina při přípravě SPL bylo sestavování 
jednotlivých fichí, určení způsobilých výdajů a stanovení preferenčních kritérií. Skupina Ženy 
a Mládež budou pracovat při realizaci jako poradci při řešení problémů v dané oblasti v rámci 
programu Leader 2008-2013, především při hodnocení projektů budou posuzovat, zda je 
projekt opravdu zaměřen na ženy nebo mladé lidi do 30-ti let a zda řeší tuto problematiku. 
Skupina Zemědělství, Cestovní ruch a Revitalizace obcí budou působit jako poradci 
„oborníci“ v daných oblastech při realizaci SPL. 
 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje založení poradní skupiny Zemědělství. 
(pro:17, proti:0, zdržel se:0) 
 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje založení poradní skupiny Cestovní ruch. 
(pro:17, proti:0, zdržel se:0) 
  
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje založení poradní skupiny Revitalizace 
obcí. 
(pro:17, proti:0, zdržel se:0) 
 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje založení poradní skupiny Mládež. 
(pro:17, proti:0, zdržel se:0) 
 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje založení poradní skupiny Ženy. 
(pro:17, proti:0, zdržel se:0) 
 
 
5/ Projednání organizačního řádu 
Valné hromadě byla představena pracovní verze organizačního řádu, proto je jeho projednání 
a schválení přesunuto na příští valnou hromadu.  
Organizační řád specifikuje ustanovení a činnost orgánů sdružení. Pro účely realizace 
programu Leader, sdružení zřizuje další orgány a to: Programový výbor, Výběrovou komisi, 
Poradní skupinu Zemědělství, Poradní skupinu Revitalizace obcí, poradní skupinu Cestovní 
ruch, poradní skupinu žen a poradní skupinu mládež. 
Návrh statutu bude rozeslán k připomínkování do 10.12.2007. Jeho finální návrh bude 
schválen na valné hromadě 12.12.2007. 
 
 
6/ Aktuální stav přípravy Strategického plánu Leader 
Tento bod byl přesunut na veřejné projednání Strategického plánu Leader. 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: 
Gabriela Olivová 
 
Ověřil: 
Filip Konečný 


