
 
 
 

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 

konané dne 17.července 2008 v Golf Clubu Radíkov 

 

Přítomni: 

Filip Konečný, Ski Klub Hranice 

Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L 

Arnošt Hradil, fyzická osoba Provodovice 

Pavla Krbálková, MR Záhoran 

Miluše Stržínková, obec Rouské 

Libor Vykopal, obec Ústí 

Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 

Dalibor Škoda, Nový Dvůr s.r.o. 

František Maršálek, ZD Partutovice 

 

Hosté: 

Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojového partnerství 

František Kopecký, sekretariát Rozvojového partnerství 

 

 

1/ Vnitřní směrnice 

Gabriela Olivová představila jednotlivé body, které obsahuje Směrnice č. 2 pro vedení 
účetnictví a oběh účetních dokladů pro Rozvojové partnerství.              

Filip Konečný doporučil zapracovat do této směrnice bod o archivaci účetních dokladů na CD 
a dále na externí harddisk.  

Dále představila jednotlivé body Směrnice č. 3 spisový a skartační řád. 



 
 
Filip Konečný upozornil na Zákon 499/2004 Sb. o  archivnictví a spisové službě a doporučil 
prověření tohoto zákona. 

 

Usnesení: 

Výbor partnerství schvaluje Směrnici č. 2 pro vedení účetnictví a Směrnici č. 3 spisový a 
skartační řád a pověřuje finanční manažerku/asistentku k zapracování výše uvedených 
připomínek. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

2/ Alokace a počet fichí pro rok 2008 

František Kopecký seznámil přítomné s přidělenou alokací pro rok 2008, osvětlil, proč je 
výrazně nižší, než se při tvorbě SPL očekávalo a jaké důsledky to má na původní plány 
vyhlášení 1. Výzvy. Touto situací se zabýval Programový výbor 10.6.2008, který navrhl kvůli 
nižší alokaci snížit počet vyhlášených fichí ze 6 na 4, tak aby v každé fichi bylo dostatečné 
množství finančních prostředků. Programový výbor tak doporučuje Výboru partnerství 
odsouhlasi tento návrh a doporučit Valné hromadě schválení vyhlášení 4 fichí s následujícími 
alokacemi: 

Fiche procent  Kč 
Rozvoj zemědělských podniků  20,0      1 387 820,0     
Lesnická technika  15,0      1 040 865,0     
Veřejná prostranství  25,0      1 734 775,0     
Spolkový život a sport  40,0      2 775 640,0     
celkem 100,0      6 939 100,0     

 

 

Usnesení: 

Výbor partnerství schvaluje pro rok 2008 vyhlášení 4 fichí: Rozvoj zemědělských podniků, 
Lesnická technika, Veřejná prostranství , Spolkový život a sport s výše uvedenými alokacemi. 
A doporučuje Valné hromadě takto stanovené fiche a alokace ke schválení.  

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 



 
 
3/ Příspěvek z Olomouckého kraje   

František Kopecký informoval přítomné o schválení příspěvku na činnost MAS z rozpočtu 
Olomouckého kraje pro rok 2008 ve výši 200.000,- Kč, přičemž se předpokládá 20% 
spolufinancování využití tohoto příspěvku. Výbor partnerství odsouhlasil 21. května 2008 na 
svém zasedání konkrétní využití příspěvku MAS a to na zajištění externího poradenství MAS, 
které především pomůže žadatelům z řad členů MAS a dalším potenciálním žadatelům 
s konzultacemi při přípravě Žádostí do Výzvy č.1/2008 (Fiche č.1,4,5,6) a Výzvy č.1/2009 
(Fiche č.2,3,7). Předseda sdružení Filip Konečný navrhl objednat nákup služeb externího 
poradenství u Hranické rozvojové agentury, z.s. Žádný jiný návrh na poskytovatele této 
služby nepadl. 

 

Usnesení: 

Výbor partnerství bere na vědomí informace a způsob využití příspěvku z Olomouckého kraje 
a doporučuje Valné hromadě schválení využití tohoto příspěvku a objednání služeb u 
Hranické rozvojové agentury. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

4/ Propagační den Leader 

František Kopecký informoval o pořádání Propagačního dne Leader. Oproti původnímu 
plánu, který je uveden v SPL Měníme Hranicko, nebude pořádat Rozvojové partnerství 
propagaci formou celodenní kulturní akce, ale pouze se bude prezentovat na Hranickém 
kulturním létu. V prostorách zámecké dvorany bude umístěn stánek Rozvojového partnerství 
s propagačními materiály, návštěvníci a zájemci budou mít možnost zdarma konzultovat 
s manažerem MAS. Tato propagační akce se uskuteční 9.srpna 2008. 

Usnesení: 

Výbor partnerství bere na vědomí informace o Propagačním dnu Leader. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

5/ Aktualizace a vyhodnocení Strategie rozvoje regionu Hranicko 

Gabriela Olivová informovala o právě probíhajícím hodnocení  a aktualizaci Strategie rozvoje 
regionu Hranicko. V současné době je vyhodnocen akční plán, pro aktualizaci strategie bude 
vytvořena pracovní skupina, která bude složena ze zástupců obcí, neziskových organizací, 



 
 
podnikatelů (zemědělců) a zástupců firem, jelikož strategie je určena pro celý region 
Hranicko (ORP Hranice). Gabriela Olivová navrhuje za Rozvojové partnerství nominovat do 
pracovní skupiny 2 – 3 zástupce. 

Do pracovní skupiny se za Rozvojové partnerství nominovali: Pavla Krbálková, František 
Maršálek a Filip Konečný. 

 

6/ Spolupráce Rozvojového partnerství a studentů VŠ 

Filip Konečný navrhuje zapojit se do programu Ministerstva školství, v rámci spolupráce 
Rozvojového partnerství a studentů VŠ, kteří by u Rozvojového partnerství absolvovali praxe 
a stáže. 

Výbor partnerství tento návrh schvaluje a pověřuje sekretariát rozpracováním tohoto 
záměru a dále vyhledáním vhodné partnerské VŠ, která bude nositelem projektu.  

 

7/ Zadávací řízení „Externí poradenství během realizace SPL Měníme Hranicko“ 

Gabriela Olivová seznámila Výbor partnerství s výsledkem komise, která měla za úkol vybrat  
nejvýhodnější nabídku na Externí poradenství během realizace SPL Měníme Hranicko. 
Rozvojovému partnerství byly doručeny 3 nabídky a rozhodujícím kritériem byla cena. 
Středomoravská agentura pro rozvoj venkova nabídla zpracování za 777.000 Kč, CpKP střední 
Morava nabízí zpracování za 810.600 Kč a Hranická rozvojová agentura přišla s nabídkou za 
728.000 Kč. Vítězem zadávacího řízení se tedy stala Hranická rozvojová agentura, která 
nabídla zpracování externího poradenství za nejnižší cenu. Dále představila návrh smlouvy o 
dílo a její jednotlivé body. 

Usnesení: 

Výbor partnerství bere na vědomí výsledek zadávacího řízení a schvaluje přednesený návrh 
smlouvy o dílo s Hranickou rozvojovou agenturou. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

  

Zapsala: Gabriela olivová 

 

Ověřil: Filip Konečný 


