
                                                                                               
Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 
Dne 12.prosince 2007, Střítež nad Ludinou 
 
Přítomni: 
Jiří Trna, soukromý zemědělec, Slavíč 
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec, Klokočí 
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Zdeněk Lév, MR Hranicko 
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov 
Arnošt Hradil, soukromý zemědělec, Provodovice 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec, Střítež nad Ludinou 
František Maršálek, ZD Partutovice 
František Kopecký, fyzická osoba, Hustopeče nad Bečvou 
Pavel Černý, Hranicko a.s. 
Jana Černá, TJ Střítež nad Ludinou 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
Libuše Sehnálková, Klub žen Býškovice 
 
Hosté: 
Jan Balek, sekretariát MR Hranicko 
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
 
 
1/ Úvod 
2/ Schválení organizačního řádu Rozvojového partnerství 
3/ Schválení statutu programového výboru 
4/ Schválení statutu výběrové komise  
5/ Vnitřní směrnice sdružení 
6/ Nové volby členů poradních skupin a orgánů (výběrová komise, programový výbor, výbor 
partnerství) 
7/ Zpráva z jednání programového výboru o zapracování připomínek k SPL 
8/ Schválení SPL 
9/ Schválení strategie regionu Hranicko 
10/ Závěr 
 
Filip Konečný zahájil valnou hromadu a představil program. 
 
 
 
2/ Schválení organizačního řádu 
Jan Balek vysvětlil nutnost aktualizace a rotace členů po 3-letém funkčním období, zřízení 
Programového výboru a výběrové komise, poradních skupin a výkonného sekretariátu. Tyto 
orgány jsou velice důležité pro program Leader 2008-2013 a organizační řád určuje jejich 
povinnosti a náplň práce v rámci programu, proto byla nutná jeho aktualizace a dopracování 
pravomocí a činností orgánů v rámci programu Leader. 
 
Unesení:  
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje aktualizaci organizačního řádu a pověřuje 
předsedu k jeho podpisu. 



                                                                                               
(pro:14, proti:0, zdržel se:0) 
 
3/ Statut programového výboru 
Jan Balek představil statut a pravomoci programového výboru (dále jen PV). 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.  
Na základě připomínky byla zapracována usnášení schopnost PV. PV je usnášení schopný při 
nadpoloviční většině členů.  
 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje statut Programového výboru a pověřuje 
předsedu k jeho podpisu. 
(pro:14, proti:0, zdržel se:0) 
 
 
 
 
4/ Statut výběrové komise 
Jan Balek zdůvodnil funkci výběrové komise a její pravomoci.  Výběrová komise řeší žádosti 
o přezkoumání vyřazeného žadatele o dotaci na základě administrativní kontroly, má na 
starosti revizi administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti prováděné manažerem MAS  a 
při své činnosti přihlíží k doporučení poradních skupin. Má 9 členů a předsedu, který je volen 
z jejího středu. Statut řeší střet zájmů, pokud člen výběrové komise zatupuje subjekt, který 
v daném kole výzvy podává žádost o dotaci nesmí hodnotit žádosti podané do stejné fiche 
jako jeho žádost. 
 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje statut Výběrové komise a pověřuje 
předsedu k jeho podpisu. 
(pro: 11, proti:2, zdržel se:1) 
 
 
5/ Vnitřní směrnice sdružení 
Příkazy k platbám, cestovní příkazy, zodpovědnosti pracovníků sekretariátu 
Jan Balek navrhuje schválit současnou verzi, pouze obecná část a na další valné hromadě 
schválit dopracovanou verzi,další valná hromada bude v první polovině roku 2008. 
 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje statut Vnitřní směrnice a pověřuje 
předsedu k jeho podpisu. 
(pro: 12, proti 0, zdržel se:2) 
 
 
6/ Volby orgánů sdružení  
Výbor partnerství 



                                                                                               
Valná hromada odvolala současný Výbor partnerství na základě schválených organizačních 
změn dle organizačního řádu.(pro:14, proti:0, zdržel se:0) 
 
Do nového Výboru partnerství byly navrženi tito kandidáti: 
Arnošt Hradil, soukromý zemědělec 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Libuše Sehnálková, klub žen Býškovice 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jana Černá, TJ Střítež nad Ludinou 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec 
Ludmila Juráková, JUKO Rouské 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Veronika Polusová, Charita Hranice 
Jiří  Čoček, soukromý zemědělec 
Pavla Krbálková, DSO MR Záhoran 
 
Všichni navržení souhlasí s kandidaturou. 
 
Valná hromada Rozvojového partnerství zvolila ze svých členů nový Výbor partnerství ve 
složení: 
Arnošt Hradil, soukromý zemědělec 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Libuše Sehnálková, klub žen Býškovice 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jana Černá, TJ Střítež nad Ludinou 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec 
Ludmila Juráková, JUKO Rouské 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
 
(pro:14, proti:0, zdržel se:0) 
 
 
Výběrová komise 
Valná hromada odvolala současnou výběrovou komisi na základě schválených organizačních 
změn dle organizačního řádu. 
 
(pro:14, proti: 0, zdržel se:0) 
 
Do nové Výběrové komise byli navrženi tito kandidáti: 
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Libuše Sehnálková, klub žen Býškovice 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Pavla Kubálková, MR Záhoran 
Veronika Polusová, Charita Hranice 
Zdeněk Lév, MR Hranicko 



                                                                                               
Jiří Trna, soukromý zemědělec 
Jaroslav Jiříček, Golf Klub Radíkov 
 
Všichni navržení souhlasí s kandidaturou. 
 
Valná hromada Rozvojového partnerství zvolila ze svých členů Výběrovou komisi ve složení: 
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Libuše Sehnálková, klub žen Býškovice 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Pavla Kubálková, MR Záhoran 
Veronika Polusová, Charita Hranice 
Zdeněk Lév, MR Hranicko 
Jiří Trna, soukromý zemědělec 
Jaroslav Jiříček, Golf Klub Radíkov 
  
 
(pro:14, proti:0, zdržel se:0) 
 
Programový výbor 
Valná hromada odvolala současný Programový výbor na základě schválených organizačních 
změn dle organizačního řádu. 
 
(pro: 14, proti:0, zdržel se:0) 
 
Do nového Programového výboru byli navrženi tito kandidáti: 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
Jana Černá, TJ Střítež nad Ludinou 
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec 
Ludmila Juráková, JUKO Rouské 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec 
Pavlína Voráčová, TJ Sokol Slavíč 
Arnošt Hradil, soukromý zemědělec 
  
Všichni navržení souhlasí s kandidaturou. 
 
Valná hromada Rozvojového partnerství zvolila ze svých členů Programový výbor ve složení: 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
Jana Černá, TJ Střítež nad Ludinou 
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec 
Ludmila Juráková, JUKO Rouské 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec 
Pavlína Voráčová, TJ Sokol Slavíč 
Arnošt Hradil, soukromý zemědělec 
 
(pro:14, proti:0, zdržel:0) 



                                                                                               
 
Kontrolní komise 
Valná hromada odvolala současnou Kontrolní komise na základě schválených organizačních 
změn dle organizačního řádu. 
 
(pro: 14, proti:0, zdržel se:0) 
 
Do nové kontrolní komise byli navrženi tito kandidáti: 
Antonín Horník, obec Hustopeče nad Bečvou 
Miroslav Wildner, fyzická osoba 
Pavel Černý, Hranicko a.s. 
 
Všichni navržení souhlasí s kandidaturou. 
 
Valná hromada Rozvojového partnerství zvolila ze svých členů Kontrolní komisi ve složení: 
Antonín Horník, obec Hustopeče nad Bečvou 
Miroslav Wildner, fyzická osoba 
Pavel Černý, Hranicko a.s. 
 
(pro:14, proti:0, zdržel:0) 
 
 
8/ Schválení SPL 
Jan Balek představil 2 nové fiche ( lesní infrastruktura, místní produkty), které byly do SPL 
zapracovány na základě připomínek. Stručně představil původních 5 fichí.  
 
Jan Balek představil nejdůležitější kapitoly SPL. 
 
Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko schválila Strategický plán Leader 
regionu Hranicko na období 2008-2013. 
 
(Pro:14, proti:0, zdržel se:0) 
 
9/ Schválení Strategie regionu Hranicko 
Gabriela Olivová představila strategii regionu Hranicko a aktualizované změny. Do strategie 
byly zapracovány oblasti zemědělství, lesnictví, cestovní ruch – hipostezky a pěší stezky.  
Opatření 1.1 Vytvoření cyklostezek a cyklotras propojující obce mikroregionu bylo doplněno 
o hipostezky a pěší trasy, obce mikroregionu upraveny na obce regionu.V tomto opatření byly 
doplněny také aktivity: tvorba pěších tras, tvorba hiposteztek a tvorba lyžařských tras. 
Opatření 1.4. Budování infrastruktury cestovního ruchu, bylo doplněno o aktivity: Obnova 
nebo nová výstavba stravovacích zařízení a Nákup vybavení pro stravovací zařízení. 
Priorita rozvoje č.4:Podpora rozvoje podnikatelských aktivit a zaměstnatelnosti obyvatel byla 
doplněna o nové opatření 4.4.:Podpora zemědělským podnikatelům a o související aktivity: 
Modernizace zemědělských podniků, Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 
produktům a Diverzifikace činností nezemědělské povahy. 
Dále bylo vytvořeno opatření 7.5 Úprava lesních stezek a související aktivity: Pořízení strojů 
a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, Obnova a výchova lesních 
porostů, Prvotní zpracování dříví ekologickým způsobem a Celkové úpravy lesních cest a 
souvisejících objektů.  



                                                                                               
Strategie regionu Hranicko díky úpravám zahrnuje celé území ORP Hranice a všechny jeho 
potřeby. Popisuje tedy region Hranicko a ne mikroregion Hranicko, tato změna byla do 
strategie zapracována.   
 
 
 
Valná hromada schválila aktualizovanou strategii regionu Hranicko. 
 
(Pro:14, proti:0, zdržel se:0) 
 
 
 
10/ Závěr 
Jan Balek informoval o schválení půjčky od MR Hranicko a o příslibu Krajského úřadu 
Olomouckého kraje pomoci MAS s předfinancováním. Do 10. ledna bude předložen program 
pro radu Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
 
Valná hromada Rozvojového partnerství schválila přijetí nového člena a to paní Martu 
Pavelkovou za společnost Patriot o.s. 
 
(Pro:14, proti:0, zdržel se:0) 
 
 
 
Zapsala: Gabriela Olivová 
 
Ověřil: Filip Konečný 
 
 
 


