
Schůzka Výboru partnerství Regionu Hranicko 1. června 2006 
 
místo setkání: Hustopeče nad Bečvou 
 
Přítomni: 
Pavel Vývoda (Sportovní rybníky s.r.o.) 
Dalibor Škoda (Nový dvůr s.r.o.) 
Jiří Čoček (soukromý zemědělec Střítež n.L.) 
František Maršálek (ZD Partutovice) 
Miluše Stržínková (Obec Rouské) 
Libuše Sehnálková (Hostinec U Libora) 
Libor Vykopal (Obec Ústí) 
Pavla Krbálková (Mikroregion Záhoran) 
Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec Klokočí) 
Filip Konečný (TJ Sigma Hranice) 
 
hosté:  
Jan Balek (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 
Miloslava Caletková (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 
Žaneta Valová (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 
 
omluveni: 
Veronika Polusová (Charita Hranice) 
 
Program: 

1. Zpráva o realizaci Leaderu ČR 

2. Vedení účetnictví a administrativa 

3. Studijní cesta a vzdělávání 

4. Nabídka na spolupráci MAS EuroLeader (Itálie) 

5. Nabídka na spolupráci na projektu Týden v životě Hranicka 

6. Různé 

 
1) Zpráva o realizaci Leaderu ČR 

Pan Balek uvedl, že nyní jsme ve fázi přijímání žádostí. Dosud máme 8 žádostí do programu Leader   

ČR, můžeme říci, že polovina z nich se týká cestovního ruchu a ta druhá zase zemědělství. Dnes od 

16,00 hod. se sejde Výběrová komise a provede kontrolu formálních náležitostí žádostí, poté určí dobu 

na doplnění chybějících podkladů k žádostem. Pak se Výběrová komise sejde již nad kompletními 

žádostmi a vyhodnotí je. Uvedl, že budeme dbát na to, aby se členové, kteří se zabývali přípravou 

některé žádosti, tuto žádost nehodnotili. Termín tohoto procesu bude ukončen 15.6. 2006, kdy se sejde 

Rozvojové partnerství, bude mu předloženo pořadí obodovaných žádostí, které schválí. Nakonec se 

nad vyhodnocenými žádostmi sejde také Programový výbor, aby je schválil. Všechny schůzky 

probíhají za účasti pracovnic zemědělské agentury. Dne 27.6. 2006 proběhne schůzka hodnotitelské 

komise Ministerstva zemědělství, která vše překontroluje a schválí. V srpnu bychom měli znát 

finanční plán Ministerstva zemědělství pro financování schválených projektů.  



Na otázku, zda má někdo nějaký dotaz, vystoupila paní Sehnálková. Chtěla vědět zda může být 

součásti spolufinancování ohodnocení realizovaných prácí na objektu. M. Caletková odpověděla, že 

v případě tohoto programu nikoliv.  

 
Pan Balek poté uvedl, že celková dotace z programu LEADER ČR činí 3 mil. Kč, 200 000 Kč z této 

částky dostane Rozvojové partnerství na svoji činnost. Sl. Caletková uvedla, že vše je uvedeno ve 

Smlouvě o spolupráci, kterou se MR Hranicko zavazuje plnit funkci Manažera partnerství pro 

občanské sdružení Rozvojové partnerství regionu Hranicko v roce 2006. Rozvojové partnerství se 

touto smlouvou zavazuje zaplatit MR Hranicku za řádně provedené dílo odměnu ve výši 125 000 Kč. 

Dodala, že z této částky se 25 000 Kč nějakým způsobem poté převede ( zvláštní čl. příspěvek, 

darovací smlouva) na účet Rozvojového partnerství.  

Pan Konečný se dotázal, zda je toto téma již předjednáno s radou MR Hranicko. Sl. Caletková mu 

odpověděla, že není důvod to předjednat. Sekretariát navrhuje tento postup schvalování: nejdříve to 

schválí Valná hromada MR Hranicko a poté na své schůzce také Rozvojové partnerství. 

 

Pan Balek chtěl řešit otázku způsobu převodu fikčních prostředků uvedených ve smlouvě. Uvedl, že se 

jedná o poskytnutí finančního příspěvku jiné organizaci – tudíž by se to mělo řešit zvláštním členským 

příspěvkem či smlouvou o partnerství. Jde o to, že jakýkoliv převod financí musí schvalovat Valná 

hromada MR Hranicko.  

Z toho vyplývá, že dne 13.6. 2006 musí Valná hromada MR Hranicko schválit jak Smlouvu o 

spolupráci, tak způsob převodu finančních prostředků. 

Výbor partnerství předběžně souhlasí s návrhem Smlouvy o spolupráci a doporučuje ji projednat na 

Valné hromadě Mikroregionu Hranicko dne 13.6. 2006 a žádá Mikroregion Hranicko o finanční 

příspěvek na krytí financování (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0).  

Poté se pan Vykopal z dalšího jednání omluvila a odešel. 

 
2) Vedení účetnictví a administrativa 

Sl. Caletková uvedla, že sekretariát MR Hranicko nyní zajišťuje administrativu Rozvojovému 

partnerství. Kromě této práce Rozvojové partnerství  chce, abychom jim vedli také účetnictví. Na 

vedení účetnictví nemá MR Hranicko účetní program, proto navrhujeme nakoupit účetní program 

Money S3 Lite, jehož cena je 1 995 Kč + 19% DPH, má omezený počet účetních případů, ale pro 

současné účetnictví Rozvojového partnerství je zcela dostačující. V případě rozšíření činnosti Rozvoj. 

partnerství je možno nakoupit update.  

Pan Konečný se tázal, na jakém hardwaru se bude tento software provozovat. Sl. Caletková mu 

odpověděla, že na počítači sekretariátu MR Hranicko.  

Pan Škoda poté navrhl, aby si MR Hranicko nakoupilo účetní program z peněz uvedených ve smlouvě 

o spolupráci a zavedlo si tento program do majetku MR Hranicko. Pan Škoda uvedl, že pokud bude 

program v majetku Rozvoj.partnerství, je zde problém s auditem, jelikož by mohlo být napadnutelné, 

že vlastní software a nemají hardware. 



Pan Balek uvedl, že v případě že v roce 2007 nebude mít Rozvoj. partnerství peníze Sekretariát MR 

Hranicko mu bude zajišťovat administrativu zdarma.  

Pan Konečný navrhnul, aby si MR Hranicko nakoupilo software na základě smlouvy. Uvidíme, jak se 

k tomu postaví Valná hromada MR Hranicko a poté budeme jednat dále. 

Výbor partnerství navrhuje, aby si MR Hranicko nakoupilo potřebný účetní software v rámci 

Smlouvy o spolupráci (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

Pan Balek uvedl, že by bylo vhodné, aby členové Rozvoj. partnerství chodili na valné hromady MR 

Hranicko, aby byli informováni o tom co se v MR Hranicko děje. Pan Konečný uvedl, že je to dobrý 

nápad. Sekretariát MR Hranicko tak bude posílat pozvánky na valné hromady MR Hranicko také 

členům Rozvoj. partnerství. 

 
3) Studijní cesta a vzdělávání 

Pan Balek okomentoval podkladový materiál – Školící cyklus pro členy Rozvoj. partnerství Regionu 

Hranicko. Vzdělávání je rozděleno do 4 modulů :  

- víkendový modul 

- financování z EU – základy  

- financování z EU – programové období 2007-2013 

- Základy marketingu, propagace, úspěšná kampaň, práce s veřejností 

Vše je prozatím ve fázi předběžných příprav, místa konání závisí na finančních prostředcích z Ol. 

kraje.  

Pan Balek navrhnul, aby si tato školení promysleli a případné návrhy a připomínky nám zaslali. Poté 

tento návrh školícího cyklu zašleme k projednání na Ol. kraj. Dále navrhuje náklady, které nepokryje 

Ol. kraj, pokrýt z prostředků, které jsou v projektu LEADER ČR zatím navíc. Termín připomínkování 

je do konce týdne, poté se školící cyklus zašle na Ol. kraj a poté budeme řešit další postup. 

Výbor partnerství vzal na vědomí možnost připomínkování Školícího cyklu pro členy Rozvoj. 

partnerství Regionu Hranicko a navrhuje jej po zapracování připomínek předložit ke schválení na 

Ol. kraj (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0). 

 
Poté pan Balek představil možnosti studijní cesty. 

První z variant je Posázaví a druhou variantou je Český Západ. Členové si vyslechli prezentaci obou 

variant. Pan Konečný se nechal slyšet, že podle jeho názoru Posázaví to má v mnoha ohledech 

jednodušší, z důvodů hojné turistické návštěvnosti. Proto navrhuje jet do Českého Západu, jelikož je 

pro ně mnohem těžší si získat turisty a přesto ty výsledky mají. Mohla by to být větší zkušenost.  

Variantu spojit obě cesty členové vyloučili. 

Výbor partnerství se poté shodl navštívit na své studijní cestě Český Západ (pro: 9, proti: 0, zdržel 

se: 0). 

 

 



4) Nabídka na spolupráci MAS EuroLeader (Itálie) 

Pan Balek je prostřednictvím e-mailu v kontaktu s touto Místní akční skupinou. Žádal je, aby 

upřesnili, zda může Rozvoj. partnerství přijet na zahraniční cestu k nim do italského regionu. Dosud 

nedostal žádnou odpověď. Tento bod se přesouvá na další schůzku. 

 
 
5) Nabídka na spolupráci na projektu Týden v životě Hranicka 

Pan Balek stručně informoval členy o tomto projektu, uvedl, že již proběhla první fáze (fotografování 

v Regionu Hranicko). 

To o co Vás jako členy Rozvoj. partnerství žádáme, je spolupráce na financování formou podání 

žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu Ol. kraje na rok 2006 (příspěvky do 20 tis. Kč). 

Mohou zde žádat pouze neziskové organizace. Pokud s tímto budete souhlasit, tak sekretariát vyplní 

žádost a zašle ji na Ol. kraj. 

Výbor partnerství schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu Ol. kraje na rok 2006 

(příspěvky do 20 tis.Kč) na spolupráci s realizací projektu Týden v životě Hranicka (pro: 9, proti: 0, 

zdržel se: 0). 

 
6) Různé 

Pan Konečný nadnesl znovu otázku, zda vytvořit propagační letáček Rozvoj. partnerství nyní, nebo až 

po vybrání a realizaci projektů podpořených z programu LEADER ČR. 

Výbor partnerství se dohodl vydat leták až po vybrání a realizaci projektů. 

 

Pan Haken poté navrhnul vytvořit pro členy Rozvoj. partnerství vizitky. Pan Balek uvedl, že by bylo 

vhodnější nechat si udělat nejdříve razítko Rozvojového partnerství (budou zhotoveny 2 očíslované 

razítka) a také logo. Sekretariát spolupracuje s grafickým studiem v Hranicích, u kterého nechá 

vytvořit návrhy loga pro Rozvoj. partnerství. Na další schůzce bychom se dohodli, jaké logo vybrat. 

Paní Stržínková navrhla, nechat logo vytvořit žáky některé ze škol v Hranicích.  

Výbor partnerství se dohodnul nechat vytvořit návrhy loga u grafické firmy, se kterou spolupracuje 

sekretariát MR Hranicko. Na webových stránkách MR Hranicko bude zveřejněno, že zájemci, kteří 

mají nápad na návrh loga pro Rozvoj. partnerství nám jej mohou zaslat na sekretariát a návrh bude 

dále přeložen na další schůzce Rozvoj. partnerství. 

 
Termín další schůzky je předběžně stanoven na  29. června 2006. 
 
 
Zapsala: Žaneta  Valová      
 
Ověřil: Filip Konečný (předseda obč. sdružení) 


