
 
 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 
Zápis ze schůzky Programového výboru, 
ze dne 5. března 2012 v kanceláři MAS 
 
 
Přítomni: 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
František Kopecký, FO Hustopeče n/B 
Alena Veličková, SDH Horní Újezd 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
 
Hosté: 
Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
Marcela Tomášová, Hranická rozvojová agentura, z.s. 
 
F. Maršálek přivítal přítomné členy a zahájil jednání. 
F. Kopecký představil jediný bod dnešního jednání, a to: 

1. Schválení Fichí a metodických pokynů 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Ověřovatel zápisu – František Maršálek 
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek. 
 
 
1/ Schválení Fichí a metodických pokynů 
F1 Rozvoj zemědělských podniků 
Tuto Fichi i metodický pokyn členové PV schválili dle návrhu pracovní skupiny, která se sešla 
28. 2. 2012. 
Metodický pokyn ve změnovém režimu je tištěnou přílohou tohoto zápisu. 

 
Usnesení:  
PV schvaluje metodický pokyn k Fichi 1 Rozvoj zemědělských podniků dle předneseného 
znění. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 



 
 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 
F5 Veřejná prostranství 
Členové PV nesouhlasí s návrhem PS Revitalizace obcí, která se sešla 27.2.2012 a to u kritéria 
8 – Veřejné prostranství se nachází u turistické atraktivity. PV navrhl vyřadit soupis lokalit, 
přiléhajícím k některé z turistických atraktivit regionu Hranicka, 3 body zůstávají. 
Odůvodnění: 

• větší důvěra k hodnotitelům,  

• záleží na individuálním posouzení,  

• výpis atraktivit je neobjektivní a některé důležité věci tam můžou chybět. 
 
Doplněno kritérium 13 Snížená míra dotace (10 bodů). 
Metodický pokyn ve změnovém režimu je tištěnou přílohou tohoto zápisu. 

 
Usnesení:  
PV schvaluje metodický pokyn k Fichi 5 Veřejná prostranství dle předneseného znění. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
F7 Podnikání v cestovním ruchu 
Kritérium 8 – Geografická vzdálenost předmětu od turistických atraktivit – doplněno o 
Minimuzea. 
Metodický pokyn ve změnovém režimu je tištěnou přílohou tohoto zápisu. 

 
Usnesení: 
PV schvaluje metodický pokyn k Fichi 7 Podnikání v cestovním ruchu dle předneseného 
znění. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
F8 Pěší trasy a hipostezky 
Kritérium 7 – Trasa vede v blízkosti turistické atraktivity – doplněno o cyklostezku Bečva a 
Minimuzea. 
Metodický pokyn ve změnovém režimu je tištěnou přílohou tohoto zápisu. 

 
Usnesení: 
PV schvaluje metodický pokyn k Fichi 8 Pěší trasy a hipostezky dle předneseného znění. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
Zapsala: Lucie Machová 
 
Ověřil: František Maršálek 


