
 

 

Zápis ze společné schůzky Programového výboru a Výboru partnerství,  

19. června 2007, Hranice 
 

Přítomni:  

Dalibor Škoda (Nový dvůr s.r.o.) 

František Maršálek (ZD Partutovice) 

Libor Vykopal (Obec Ústí) 

Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec) 

Miluše Stržínková (Obec Rouské) 

Libuše Sehnálková (Hostinec u Libora)  

Jaroslav Burian (Univerzita Palackého – sub-projekt STRASSE) 

Jan Balek (Sekretariát MR Hranicko) 

Franta Kopecký (Sekretariát MR Hranicko) 

Šárka Foltýnková (Sekretariát MR Hranicko) 
  

Programový výbor  

Na úvod byl probrán aktuální stav přípravy regionu Hranicko na dotační program LEADER 2007-13. 

Manuál na základě, kterého bude program LEADER vyhlášen má Ministerstvo zemědělství v pracovní 

verzi. V současnosti se dopracovává. Po dokončení dojede k vyhlášení programu.  

Aktuality:  

- vyhlášení programu Leaderu se posouvá na přelom října a listopadu 2007. Můžeme tedy 

prodloužit i harmonogram naší přípravy.  

- Rozvojové partnerství bude muset mít svého manažera na zaměstnanecký poměr. Další služby 

si bude moci zajistit externě (např. účetnictví, odborné služby apod.). 

- součástí přidělení dotace bude i část na zajištění servisního zázemí pro Rozvojové partnerství 

(bude se moci financovat např. zaměstnanecké náklady, propagace, školení – podpora žadatelů 

apod.) 

- Rozvojové partnerství bude muset pravděpodobně doložit potvrzení o zajištění vlastních 

prostředků na předfinancování. To se týká pouze prostředků pro zajištění servisu (kanceláře) 

Rozvojového partnerství.  Byly navrženy toto varianty řešení: požádat Mikroregion Hranicko 

o půjčku, pořádat nějakou obec o schválení ručitelského závazku za úvěr, požádat o výpomoc 

nějaký podnikatelský subjekt.  

- Jelikož bude třeba navrhnout rozpočet dotačního programu – je třeba ještě zjistit jak to bude 

s přesuny v rozpočtu v rámci jednotlivých položek.  

- programy spolupráce v rámci programu LEADER mezi místními akčními skupinami musí být 

založeny na konkrétních výstupech, ne pouze na výměně informací.  



Nový harmonogram přípravy regionu Hranicko na program LEADER (je přiložen k zápisu): 

- harmonogram byl prodloužen do října 2007  

- termín sběru projektových námětů byl prodloužen do konce srpna 2007 !!! Množství 

projektových námětů ze soukromého sektoru v databázi je zatím nedostatečné. Bude ještě 

provedena cílená rozesílka podle organizací, které ještě nejsou zahrnuty v databázi a budou 

moci z LEADERu čerpat.  

- byl přidáno dotazníkové šetření ve vybraných obcích (v rámci zpracování Plánů rozvoje obcí) 

- sportovní či společenská akce různých institucí (např. petanque) 

- bude třeba přijmout nový organizační řád (zapracovat nové podmínky např. rotace členů ve 

výběrové komisi apod.) 

- na podzim by měla proběhnout burza nápadů (aneb konference integrovaných projektů) 

- budou probíhat pravidelné konzultace na Ministerstvu zemědělství  

- zvážit vytvoření samostatných internetových stránek Rozvojového partnerství  

- Franta Kopecký seznámil přítomné s aktuálním stavem soutěže pro žáky 7. tříd základních 

škol a přípravou zapojení žáků středních škol na Hranicku (bude realizováno ve spolupráci se 

studentským parlamentem gymnázia). 

- V týdnu od 15. – 21. října by měl proběhnout studijní cesta do italské místní akční skupiny 

EUROLEADER ve spolupráci s MR Hranicko.  

Šárka Foltýnková (praktikantka Sekretariátu MR Hranicko) přítomné seznámila s návrhem situační 

analýzy mikroregionu. Ta by měla být součásti připravovaného Strategického plánu LEADER. Návrh 

analýzy bude rozeslán členům Programového výboru k připomínkování. Jan Burian z Univerzity 

Palackého slíbil spolupráci a dodání dat, které univerzita získala v rámci sub-projektu STRASSE 

financovaného z rozpočtu projektu INNOREF.  

 

Výbor partnerství  

Dotace od Olomouckého kraje  

Rozvojovému partnerství byla přidělena dotace z Olomouckého kraje ve výši  194.400 Kč. Tato 

záležitost byla již projednána na předchozím Výboru partnerství.  

Spolupráce  

Oproti původnímu návrhu smlouvy o spolupráci, která byla předložena výboru 2. května v novém 

návrhu přibyl nový partner a sice MAS Frýdlantsko (ostatní: MAS Český Západ, MAS Kyjovské 

Slovácko a MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko). Cílem tohoto partnerství je vzájemná 

výměna a spolupráce při přípravě a realizaci programu LEADER 2007 – 2013.  

Výbor partnerství schválil smlouvu o spolupráci v nové verzi.  

Členské příspěvky a doklady o zastupování 

Dále se Rozvojové partnerství zabývalo nezaplacenými členskými příspěvky a nedoložení potvrzení o 

zastupování právnické osoby v Rozvojovém partnerství. Členské příspěvky ještě za rok 2006 



nezaplatili: Jiří Dostalík, Eduard Kavala, Jiří Šenk, Jiří Trna. Několik členů nezaplatilo ještě za rok 

2007 a stále několika členům chybí potvrzení a zastupování právnické osoby. Dále je problém, že 

vlivem stanovení dvouúrovňového poplatku, někteří členové se rozhodli zaplatit jako fyzická osoba, 

byť původně vstoupili jako osoba s IČ.  

Bylo dohodnuto, že bude učiněna poslední výzva a zaplacení či dodání dokladu o zastupování 

s termínem do Valné hromady Rozvojového partnerství. V případě, že tak nebude učiněno bude 

problém řešit valná hromada v intencích daných stanovami.  

Jinak pro příště výbor partnerství doporučuje stanovit jednoúrovňový členský příspěvek.  

 
Schůzka valná hromady byla domluvena na druhou polovinu července.  

 

Dále byla přednesena nabídka Mikroregionu Hranicko vůči Rozvojovému partnerství na spoluzaložení 

nové obecně prospěšné společnosti,  pod kterou by se měly přesunout aktivity Sekretariátu MR 

Hranicko. Tato organizace by se stala servisní organizací mikroregionu a taktéž by nabízela služby 

různým organizacím na Hranicku pro přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů Evropské 

unie. Výbor partnerství se shodl na tom, že by tuto záležitost měla rozhodnout valná hromada a 

doporučila jí se touto záležitostí zabývat.  

 

Zapsal: 

Jan Balek  

 

Ověřil:  

Oldřich Šnajdárek  

          


