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Zápis z Výroční Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 

ze dne 13. prosince 2012, restaurace Stará Střelnice, Hranice 
 
Přítomni: 
Zdeněk Lév, MR Hranicko – PM od Petr Pajdla, Obec Střítež n/L 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou 
Marta Pavelková, Patriot Olšovec 
Jaroslav Šindler, obec Partutovice 
Alena Veličková, SDH Horní Újezd 
Ivan Fibich, obec Bělotín 
Pavla Krbálková, MR Záhoran – PM od Radovan Mikuš, FO Všechovice 
František Kopecký, FO Rakov 
Petr Zaremba, COOP SD Hranice 
Miluše Stržínková, obec Rouské – PM od Josefa Voldána, obec Malhotice 
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov 
Vojtěch Skácel, FO Rakov 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Libuše Sehnálková, FO Býškovice 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
Petr Kopča, FO Skalička 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Arnošt Hradil, FO Provodovice 
Pavel Malovec, ČSV ZO Hranice 
Jaroslav Juráň, Včelí farma Skalička 
Pavel Černý, Hranicko, a.s. 
Jiří Čoček, FO Střítež nad Ludinou 
Celkem 27 platných hlasů 
 
Omluveni:   
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice 
Josef Voldán, obec Malhotice 
Ing. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n/B 
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka 
Miroslav Wildner, FO Hranice 
 
Hosté: 
Lucie Machová, MAS Hranicko 
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Eduard Kavala, SPOV ČR 
Karel Galas, Město Potštát 
 
Předseda MAS, V. Skácel, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. 
Zapisovatel: Lucie Machová 
Ověřovatel zápisu: Petra Kočnarová, Miluše Stržínková 
 
Program jednání: 
 
1. Zapisovatel a ověřovatel zápisu 
2. Kontrola minulých usnesení 
3. Volba člena Výboru partnerství 
4. Volba třetiny Výběrové komise 
5. Dodatečné schválení Výroční zprávy 2011 
6. Skutečné čerpání rozpočtu na zázemí MAS v r. 2012 – převod ušetřených finančních 
prostředků do roku 2014 
7. Odměny členům orgánů MAS (VyPa, PV, KK, VK), zaměstnanců MAS 
8. Finanční alokace a Výzva Programu LEADER v roce 2013 
9. Aktuální stav Projektů spolupráce – proplacení Muzea I., ŽoP Ovocné stezky, realizace 
Muzea II., Muzea III., 
příprava Hudební a filmové muzeum, provoz Mobilní vybavení 
10. Sebeevaluace MAS, Hodnocení MAS 2012 
11. Metoda LEADER v dotační politice EU 2014-2020 
12. Budoucnost MAS: Standardizace, právní subjektivita 
13. Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 
14. Národní konference VENKOV 2013 Lázně Teplice nad Bečvou/Hranice 
15. Různé (členství v SPOV, CSPV OK) 
16. Závěr 
(Při projednání programu bylo přítomno 23 hlasů) 
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
2) Kontrola minulých usnesení 
F. Kopecký provedl kontrolu minulých usnesení – bez připomínek. 
 
Usnesení 1: 
VH bere na vědomí kontrolu minulých usnesení. 
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0) 
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3) Volba člena Výboru partnerství 
Nominace na 13. člena Výboru partnerství (po D. Škodovi) byli nominováni tito členové: 
Pavla Krbálková, Jiří Čoček. Volba veřejná, nejprve se hlasovalo pro P. Krbálkovou 
s výsledkem 21,0,2. 
 
Usnesení 2: 
VH zvolila jako 13. člena Výboru partnerství Pavlu Krbálkovou. 
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 2) 
 
 
4) Volba třetiny Výběrové komise 
K 16.12.2012 končí mandát těmto členům: P. Kopča, B. Hlaváčková, J. Voldán, J. Šindler, J. 
Juráň. 
Nominovaní do volby třetiny Výběrové komise byli tito členové: B. Hlaváčková, P. Kopča, J. 
Voldán, J. Šindler a Petr Zaremba. Volba veřejná, hlasovalo se pro všechny dohromady. 
 
Usnesení 3: 
VH zvolila tyto členy Výběrové komise: Blanka Hlaváčková, Petr Kopča, Josef Voldán, Jaroslav 
Šindler a Petr Zaremba. 
(Při projednání tohoto bodu bylo přítomno 24 hlasů) 
(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 4) 
 
 
5) Dodatečné schválení Výroční zprávy za rok 2011 
F. Kopecký představil konečnou verzi Výroční zprávy za rok 2011. Členové neměli 
připomínek, Výroční zpráva se nebude tisknout, bude k dispozici na 
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/ropa/Vyrocni_zprava_RoPa_2011.pdf 
 
Usnesení 4: 
VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2011 v předneseném znění. 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
6) Skutečné čerpání rozpočtu v r. 2012 – převod ušetřených finančních prostředků 
L. Machová představila přítomným členům skutečné čerpání rozpočtu za rok 2012. (viz. 
tištěná příloha zápisu). Rozpočet na zázemí MAS byl schválen VH 28.2.2012 ve výši 1.515.546 
Kč. K dnešnímu dni je čerpání ve výši 1.274.169 Kč vč. neuznatelných nákladů. Do konce roku 
se budou hradit náklady, které jsou potřeba, např. mzdy, odměny, propagační spoty……….. 
Předpokládáme, že tento rok dojde k úspoře cca 200.000 Kč. Přesná částka bude sdělena na 
nejbližším jednání Výboru partnerství a Valné hromady. 
Co s uspořenými finančními prostředky, jsou 2 možnosti: 

http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/ropa/Vyrocni_zprava_RoPa_2011.pdf
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1. Převést do op. IV.1.2.  
2. Převést do roku 2014 na zázemí MAS – chod kanceláře. 

Jelikož v roce 2014 budou zastavené veškeré dotace z PRV, členové se rozhodli ponechat 
uspořené finance do roku 2014 na zázemí MAS. V příštím roce by kancelář MAS měla opět 
uspořit finanční prostředky, min. o 100.000 Kč více, než za rok 2012. 
L. Machová seznámila členy také s čerpáním financí v ostatních projektech (Za poznáním a 
odkazem předků II., Moravsko-Polské cesty tradic a poznání). Členové neměli připomínek. 

  Usnesení 5: 
VH bere na vědomí skutečné čerpání rozpočtu v roce 2012. 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Usnesení 6: 
VH schvaluje přesun uspořených finančních prostředků za rok 2012 ve výši cca 200.000 Kč na 
zázemí MAS v r. 2014 a to v plné výši. 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
7) Odměny členům orgánů MAS, zaměstnancům MAS 
V. Skácel představil návrh odměn, který schválil Výbor partnerství na svém jednání dne 
27.9.2012 a 13.12.2012 v tomto znění: 
Kontrolní komise – 500 Kč/každý člen 
Výběrová komise – 400 Kč za projekt 
Výbor partnerství – 200 Kč za schůzku 
Programový výbor – 300 Kč za schůzku 
Předseda MAS – 1000 Kč 
L. Machová – 4000 Kč 
F. Kopecký – 2000 Kč. 
VH s tímto návrhem souhlasí. 
 
Usnesení 7: 
VH schvaluje výši odměn členům orgánů MAS v této výši: 
Kontrolní komise – 500 Kč/každý člen 
Výběrová komise – 400 Kč za projekt 
Výbor partnerství – 200 Kč za schůzku 
Programový výbor – 300 Kč za schůzku 
Předseda MAS – 1000 Kč 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Usnesení 8: 
VH schvaluje výši odměn zaměstnancům MAS a to v této výši: 
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L. Machová – 4000 Kč 
F. Kopecký – 2000 Kč. 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
8) Finanční alokace a Výzva Programu LEADER v roce 2013 
F. Kopecký oznámil finanční alokaci pro naši MAS na rok 2013, která činí dle tabulky na webu 
MZe celkově 8.105.185 Kč. Oproti minulému roku tak došlo k celkovému navýšení alokace o 
víc jak 527.000 Kč. 
Toto pozitivní navýšení je způsobeno jednak tím, že v posledním roce jdou do alokace 
veškeré zbylé prostředky na opatření IV.1.1. a IV.1.2. za celé období 2007-2013, jednak také 
naším dlouhodobě dobrým umístěním v celorepublikovém Hodnocení MAS, dle kterého se 
stanovují bonusy pro alokace následujících let. 
2013 
Celkem MAS: 8 105 185 Kč 
Zázemí MAS 20% z celkové alokace: 1 621 037 Kč 
Základní alokace pro Fiche - 6 484 148 Kč 
+ k tomu ušetřené/nevyužité prostředky z minulých Výzev (tzv. bank Farmáře k 1.11.2012) 
675 257 Kč 
= výsledná alokace pro Fiche 2013 nejméně 7 159 405 Kč 
Z toho: 
Fiche č.1 Rozvoj zemědělských podniků  1 540 000 Kč 
Fiche č.6 Spolkový život a sport    3 899 405 Kč 
Fiche č.7 Podnikání v cestovním ruchu  1 720 000 Kč 
Toto je pouze návrh, jak se co nejvíce přiblížit finančnímu plánu uvedeného v SPL, o 
rozdělení finančních prostředků do Fichí rozhodne na svém jednání někdy v lednu – únoru 
2013 Programový výbor. 
Zůstává otázkou, jestli se bude ve Výzvě č. 1/2013 vyhlašovat Fiche 5, o tom rozhodne 
Programový výbor na svém nejbližším jednání. 
 
Usnesení 9: 
VH bere na vědomí celkovou alokaci na rok 2013 ve výši 8.105.185 Kč, z toho 20% na zázemí 
MAS ve výši 1.621.037 Kč. 
(Při projednání tohoto bodu bylo přítomno 27 hlasů) 
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Usnesení 10: 
VH bere na vědomí info o Výzvě č. 1/2013 programu LEADER „Měníme Hranicko“ 
v předneseném znění. 
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 
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9) Aktuální stav Projektů spolupráce 
Za poznáním a odkazem předků I. 
V září 2012 byla proplacena dotace ze strany RO SZIF ve výši 1.986.238 Kč, s korekcí ve výši 
33.656 Kč. Korekce uhradily obce Bělotín a Býškovice, každá z obcí 16.000 Kč – 32.000 Kč, 
1.656 Kč uhradila MAS. 
Za poznáním a odkazem předků II. 
Projekt se realizuje, zatím probíhají měkké akce – 13. – 14.11.2012 – Exkurze po venkovských 
muzeích Kyjovského Slovácka. Exkurze se setkala s velkým zájmem…… 
V lednu 2013 bude vyhlášené výběrové řízení na stavební práce ve Skaličce a v H. Újezdě, 
začátek stavebních prací – jaro 2013, předpokládaný termín podání ŽoP – 31.8.2013. 
Moravsko-Polské cesty tradic a poznání 
Projekt se realizuje, probíhají měkké akce, plánování……. 
V únoru 2013 bude vyhlášené výběrové řízení na stavební práce ve Všechovicích, dále pak VŘ 
na vybavení – Všechovice a Potštát, začátek stavebních prací – jaro 2013, předpokládaný 
termín podání ŽoP – červenec 2013. 
Moravské a slezské ovocné stezky 
V červenci podaná ŽoP, v říjnu kontrola na místě, projekt zatím není proplacen ze strany RO 
SZIF. Vše co bylo třeba doložit, včas doloženo – z naší strany. Jelikož je to projekt 7 MAS, 
musí to být OK u všech 7 MAS. 
Mobilní vybavení 
Rezervační systém funguje http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-
hranicko/mobilni-vybaveni/kalendar-rezervaci, vše probíhá bez větších problémů. 
Hudební a filmové muzeum 
Jedná se o společný projekt se sousední MAS Záhoří Bečva, kde na straně MAS Záhoří Bečva 
vzniknou 2 muzea (v Týně n/B a D. Nětčicích), u nás v Hustopečích n/B. 23.10.2012 byl 
termín podání žádosti o dotaci na Projekt spolupráce s tímto názvem, kancelář MAS 
podávala žádost elektronicky, formou datové schránky, bohužel chybou manažera MAS při 
odesílání datovou schránkou (chybějící příloha) nedošlo k registraci. 
Žádost bude znovu podána v červnu 2013, pokud to Výbor partnerství schválí. 
 
Usnesení 11: 
VH bere na vědomí aktuální stav Projektů spolupráce. 
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
10) Sebeevaluace MAS, Hodnocení MAS 2012 
Pavla Vaculová představila výsledky třetího kola Sebeevaluace MAS (tištěná příloha tohoto 
zápisu), kterou pro nás opět zpracoval externí poradce Hranická rozvojová agentura a která 
proběhla opět po zhruba roce a půl od předchozího kola. Závěrečná zpráva byla členům 
zaslána v předstihu, proto na jednání ze zprávy zdůraznila jen srovnání hodnocení 
jednotlivých složek a orgánů za jednotlivá kola Sebeevaluace 2009, 2010 a 2012. Ze srovnání 

http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu
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vyplývá, že dlouhodobě se zlepšuje sebehodnocení všech složek a orgánů MAS. Také oproti 
předchozím kolům narostl počet respondentů, kterých bylo tentokrát 17, což je 35% členské 
základny, jednalo se především o členy orgánů MAS, proto je poměr zapojených 
respondentů v jednotlivých orgánech vyšší. 
 
F. Kopecký promítl podrobné výsledky hodnocení MAS ze strany MZe, kde okomentoval 
odpovědi, kde naše MAS ztrácela body a srovnání poměru získaných bodů k maximálním 
možným, kdy se naše MAS opět zlepšila vůči loňskému roku. Tento podklad byl rozeslán 
členské základně jako podkladový materiál k jednání, dne 11.12.2012. 
MAS získala 133 bodů z 150 možných, což je 88,5 % max. Počtu bodů. Naše MAS se tímto 
umístila na 18-23 místo v rámci celé ČR. Umístila se opět v kategorii A – nejlepší MAS v ČR. 
 
Usnesení 12: 
VH schvaluje Sebeevaluaci MAS za období 01/2011 – 07/2012. 
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Usnesení 13: 
VH bere na vědomí zprávu o Hodnocení MAS 2012 v předneseném znění. 
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
11) Metoda LEADER v dotační politice EU 2014-2020, Budoucnost MAS – Standardizace, 
právní subjektivita 
Dne 28. 11. 2012, vláda na svém jednání projednala pod č.j. 1174/12 dokument předložený 
ministrem pro místní rozvoj důležitý pro další postup v oblasti vyjednání s EK a v rámci něho 
také počet a témata operačních programů. 
Výsledek jednání vlády: Vláda materiál Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro 
programové období 2014-2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České 
republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce vzala na vědomí a 
schválila vymezení osmi operačních programů. 
Pro intervence EZFRV jsou schváleny Program rozvoje venkova 2014–2020 a pro ENRF OP 
Rybářství v gesci MZe. 
Pro EFRR, FS a ESF jsou schváleny: 

• OP „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“; 
• OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“; 
• OP „Zaměstnanost“; 
• OP „Doprava“; 
• OP „Životní prostřední“; 
• OP „Integrovaný regionální operační program“; 
• OP „Praha - pól růstu ČR“; 
• OP „Technická pomoc“. 
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Strategie rozvoje regionu Hranicko – připravuje se dotazník pro region Hranicko s názvem 
„Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí“. Občané se díky tomuto dotazníku budou 
moci vyjádřit k budoucnosti svých obcí i celého regionu a jeho výsledky budou důležitým 
podkladem pro nastavení rozvojových oblastí a priorit v období let 2014 až 2020. Dotazník 
bude zaměřen na aktuální názory a přání obyvatel, zjistí (ne)spokojenost s kvalitou života v 
obcích, s dopravou, bezpečností, životním prostředím, možnostmi trávení volného času či 
nabídkou služeb. 
Distribuce dotazníků proběhne ještě tento rok, dále pak v lednu 2013 a to i na 
www.regionhranicko.cz/dotaznik. 
Dále budou zpracovány dotazníky pro podnikatele a dotazník pro cestovní ruch. 
Vyhodnocení dotazníků bude sloužit ke zpracování Strategie rozvoje regionu Hranicko 
v dalším programovacím období 2014-2020. 
 
Standardizace MAS 
Kopecký informoval o aktuálním stavu vzniku základních standardů pro MAS, ty jsou nyní ve 
verzi schválené Výborem NS MAS. Kopecký se účastnil celkem 4 jednání pracovní skupiny, 
která na standardech pracovala, proto on osobně své dřívější připomínky už uplatnil a k 
aktuální verzi tak Kancelář MAS už nemá žádné připomínky. Standarty slouží jako návrh NS 
MAS vůči budoucím řídícím orgánům, na jakých principech by fungovaly MAS v období 
2014+, aby byly pro tyto další orgány více transparentní, čitelné a jejich struktura přehledná. 
NS MAS ovšem stále upozorňuje, že se jedná jen o podkladový materiál a řídící orgány ho 
vůbec nemusí pro přípravu pravidel jednotlivých operačních programů využít. 
Kopecký pak přítomným promítl tuto verzi s vlastními poznámkami (tištěná příloha zápisu), 
kde vyžlutil body, které naše MAS dosud nesplňuje. Ukázalo se, že MAS Hranicko již v 
současné době splňuje většinu navrhovaných standardů a zavedení těch zbývajících by 
neměl být vůbec žádným problémem. 
 
Právní subjektivita 
Občanská sdružení - od 1.1.2014 se změnou zákona 83/1990 Sb.  se považují za spolky. 
sdružení podle nového občanského zákoníku může měnit svoji právní formu na ústav nebo 
sociální družstvo. 
Obecně prospěšná společnost – přísnější podmínky než u o.s., např.: provádění auditu, zápis 
do veřejného příslušného rejstříku….. 
MAS žádá členy o nastudování podkladového materiálu (viz. tištěná příloha zápisu), 
v průběhu roku se bude řešit, jakou právní subjektivitu zvolíme. 
 
Usnesení 14: 
VH bere na vědomí zprávu ohledně metody LEADER v dotační politice EU 2014-2020 a 
informace ohledně budoucnosti MAS – Standardizace MAS 
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 

http://www.regionhranicko.cz/dotaznik
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Usnesení 15: 
VH bere na vědomí informace ohledně možnosti změny právní subjektivity MAS 
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Usnesení 16: 
VH bere na vědomí aktuální informace o Strategii rozvoje regionu Hranicko v letech 2014-
2020 – dotazník 
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
12) Národní konference Venkov 2013 Hranice 
Národní konference Venkov 2013 se bude konat ve dnech 1. – 3.10.2013 v Hranicích a 
částečně také v Teplicích n/B. Kancelář MAS, jako styčný důstojník na Hranicku, má za úkol 
rezervovat ubytovací kapacitu pro cca 400 osob, stravování. Manažeři MAS budou členové 
Programového a Technického výboru NKV 2013, PV by se měl poprvé sejít někdy v lednu 
2013. Výbor bude cca 10 – 12ti členný, každý z členů bude pověřen úkolem. 
Rozpočet na tuto akci je cca 1.500.000 Kč, hlavním organizátorem akce – Spolek pro obnovu 
venkova. 
 
Usnesení 17: 
VH bere na vědomí informace o Národní konferenci Venkov 2013 v Hranicích. 
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
13) Členství v SPOV a CSPV OK 
22.10.2012 podala MAS přihlášku do SPOV, která byla následně spolkem přijata. 
5.11.2012 MAS zaplatila spolku členský příspěvek na rok 2012 ve výši 1800 Kč. 
 
V říjnu byla také podána přihláška do CSPV OK. MAS se stala tedy evidovaným (oficiálním) 
partnerem CSV OK. Členský příspěvek se neplatí. 
 
Usnesení 18: 
VH bere na vědomí informace o vstupu MAS do Spolku pro obnovu venkova a Celostátní sítě 
pro venkov Olomouckého kraje. 
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
14) Vystoupení člena MAS z členské základny 
Za uchování a rozvoj místních tradic, o.s. – zástupce paní Odložilíková – žádá za občanské 
sdružení o vystoupení z řad členů MAS. 



 
 

 
 
 

 
 
 

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

 
Usnesení 19: 
VH schvaluje vystoupení člena Za uchování a rozvoj místních tradic z členské základny MAS. 
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
Zapsala: Lucie Machová      
       
 
 
 
 
Ověřily:  Petra Kočnarová 
 
  Miluše Stržínková 


