
 
 

 
 
 

 
 
 

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

Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 

Ze dne 9. prosince 2009 
 
 
Přítomni: 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou 
Pavla Krbálková, MR Záhoran 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
Arnošt Hradil, FO Provodovice 
Josef Voldán, obec Malhotice 
Alena Veličková, SDH Horní Újezd 
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou 
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov 
Filip Konečný, Skiklub Hranice 
Marta Pavelková, Společnost Patriot  
Vojtěch Skácel, FO Rakov 
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka 
Zdeněk Lév, MR Hranicko 
Pavel Černý, Hranicko, a.s. 
Libuše Sehnálková, Ženy Býškovice 
 
Hosté: 
Gabriela Olivová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
František Kopecký, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
Michaela Škrobánková, Hranická rozvojová agentura 
Pavla Vaculová, Hranická rozvojová agentura 
Michaela Sekaninová, FO Všechovice 
Naděžda Polednová, obec Špičky 
Antonín Tomeček, obec Opatovice 
Josef Michalík, obec Paršovice 
Petr Roreček, GolfClub Radíkov 
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Filip Konečný přivítal přítomné a představil nového pracovníka MAS Lucii Machovou. Poté 
seznámil všechny přítomné s programem Valné hromady a navrhl k projednání další bod -
Aktualizace strategie rozvoje regionu Hranicko. 
 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje doplnění programu o bod 2 Aktualizace 
strategie rozvoje regionu Hranicko. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)   
 
 
 
 
Program: 

1) Úvod 
2) Aktualizace strategie rozvoje regionu Hranicko 
3) Výzva programu LEADER „Měníme Hranicko“ pro rok 2010 
4) Realizace SPL „Měníme Hranicko“ v roce 2009  
5) Představení nových pracovníků MAS 
6) Různé  
7) Závěr 

 
2/ Aktualizace strategie rozvoje regionu Hranicko 
Jan Balek představil návrh aktualizace Strategie rozvoje regionu Hranicko, která probíhala 
v roce 2009. Aktualizací se zabývala pracovní skupina složena ze zástupců MAS a MR 
Hranicko. Tento návrh bude připomínkován obcemi MR Hranicko a členskou základnou MAS 
do 23.1.2010 a následně se o něm bude hlasovat na Valné hromadě Rozvojového partnerství 
a MR Hranicko. 
Vize Hranicko 2013 má hned několik priorit: 

a) Priorita Rozvoj cestovního ruchu 
b) Priorita Rozvoj malého a středního podnikání  
c) Priorita Podpora vzdělávacích, neziskových a zájmových aktivit obyvatel 
d) Priorita Obnova a rozvoj veřejné infrastruktury 
e) Priorita Péče o krajinu, ochrana životního prostředí 

Více viz. příloha tohoto zápisu. 
 
 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství bere na vědomí zprávu o aktualizaci Strategie 
rozvoje regionu Hranicko. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)   
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3/ Výzva programu LEADER „Měníme Hranicko“ pro rok 2010 
František Kopecký informoval, že Výzva č. 1/2010 bude vyhlášena tak jako letos na začátku 
března, ukončena pak koncem dubna. Dále informoval o alokaci na r. 2010, která činí 
11.284.146,-Kč. Co se týče jednotlivých Fichí na r. 2010, chceme se zaměřit na rozvoj 
cestovního ruchu, rozvoj zemědělských podniků, lesnickou techniku. Dále se zvažuje návrh 
na 2 nové Fiche Pěší trasy a hipostezky a Základní rozvoj malých podniků. K těmto Fichím se 
budou rozesílat kartičky v elektronické podobě František Kopecký požádal členy, aby 
v případě, že mají projektový záměr informovali kancelář MAS. V lednu 2010 zasedne 
Programový výbor a na základě výsledku mapování se rozhodne, které Fiche budou 
vyhlášeny. 
12. – 15. 1. 2010 proběhne uzávěrka této analýzy zájmu o Fiche na r. 2010 a poté se bude 
pracovat na aktualizaci preferenčních kritérií. 
V rámci představování grafických karet byla vzpomenuta také otázka aktuální přípravy 
hipostezky na Potštátsku. 
Zazněla zde také připomínka ze strany pí Stržínkové, zda by nebylo lepší financovat projekt 
hipostezky z jiného opatření, např. skrz Projekty spolupráce. František Kopecký na tuto 
připomínku reagoval tím, že příprava hipostezek navazuje na na subprojekt STS,  a vznik 
hipostezek je obsažen ve Strategii rozvoje regionu. Hipostezky lze financovat oběma 
způsoby, ale v případě projektů Spolupráce bychom soutěžili s jinými projekty a náš záměr by 
nemusel být podpořen, v Programu LEADER by při vyčlenění prostředků tato „soutěž“ 
odpadla. Pokud se MAS shodne na tom, že hipostezky jsou prioritou, je to nejsnazší cesta k 
jejich budování 
Filip Konečný ještě dodal, že zájem veřejnosti o hipostezky je. Jana Černá navrhla rozeslat e-
mailem projekt Pěší trasy a hipostezky k připomínkování. 
 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství bere na vědomí zprávu o průběhu mapování 
potencionálních zájemců o dotace z Programu LEADER v r. 2010. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
4/ Realizace SPL „Měníme Hraniko“ v r. 2009  
František Kopecký představil návrh Výroční zprávy r. 2009 a její kapitoly:  
Základní údaje o organizaci 
Seznam členů k 31. 12. 2009   
Složení orgánů Rozvojového partnerství v roce 2009 
Přehled jednání orgánů MAS v roce 2009 
Realizace Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ v roce 2009 

1. Základní informace 
2. Příprava na vyhlášení Výzvy 
3. Vyhlášení Výzvy, sběr žádostí 
4. Administrace žádostí 
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5. Výběr projektů 
6. Období po registraci Žádostí 
7. Realizace projektů schválených ve Výzvě č. 1/2008 
8. Propagace a prezentace realizace SPL a Programu LEADER „Měníme Hranicko“ 
9. Vzdělávací akce k realizaci SPL 

Externí poradenství MAS 
Audit Evropského účetního dvora 
Kontrola RO SZIF Olomouc 
Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2009 (bude předmětem Valné hromady v lednu 
2010, jelikož hospodaření MAS za rok 2009 ještě není uzavřeno) 
 
Usnesení: 
Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje textovou část Výroční zprávy MAS za rok 
2009. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)   
 
 
5/ Představení nových pracovníků MAS  
František Kopecký představil nového pracovníka MAS na 0,5 úvazku, Jana Balka. Jan Balek byl 
určen Výběrovou komisí jako nejvhodnější kandidát na pozici manažera projektu Zmapování 
a marketing nevyužitých prostor, na dobu určitou od 1.1.2010 do 30.6.2010. 
Někteří členové VH poté uvedli, že zpochybňují výběrové řízení a zvolení Jana Balka na pozici 
manažera projektu.  
P.Krbálková uvedla, že Brownfieldy se už jednou na Hranicku mapovaly a jejich živá databáze 
na internetu už mohla vzniknout dávno, pokud by šlo opravdu o výstup. Dále poukázala na 
to, že pro projekt hlasovala s tím, že projekt zajistí někdo z manažerů MAS , čímž se ušetří 
prostředky v Programu LEADER, kde by nějaký menší investiční projekt byl smysluplnější než 
znovumapování brownfieldů.. Opravdu si myslím, že pokud se brownfieldy budou dělat 
stejně jako mapa, bude tento výstup k ničemu – dodala na konec. 
Pí Stržínková podala návrh na hlasování o potvrzení rozhodnutí výběrové komise. 
 
Usnesení: 
Valná hromada schvaluje uznání výsledku výběrového řízení na pozici manažera projektu 
Zmapování a marketing nevyužitých prostor - Jana Balka. 
(pro: 14, proti: 6, zdržel se: 1) 
 
 
6/ Různé 
František Kopecký požádal členy VH o vyplnění dotazníku pro obce, neziskové organizace, 
pořadatele akcí na Hranicku – Jaké mobilní vybavení by se Vám na Vašich kulturních a 
sportovních akcích hodilo? Termín vyplnění – do 18. 12. 2009. 
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Filip Konečný se oficiálně rozloučil s Gabrielou Olivovou, která končí  pracovní poměr v MAS 
k 31. 12. 2009 a poděkoval za spolupráci. 
 
Gabriela Olivová se oficiálně rozloučila se všemi přítomnými a poděkovala za spolupráci. 
 
Filip Konečný poděkoval všem za účast, popřál všechno nejlepší do roku 2010 a ukončil 
Valnou hromadu. 
 
Zapsala: 
Lucie Machová 
 
Ověřil: 
Filip Konečný 


