
 
 

 
 
 
 

 
 

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

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 
konané dne 24. listopadu 2008 v kanceláři Rozvojového partnerství 
 
Přítomni: 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L 
Pavla Krbálková, MR Záhoran 
Marta Pavelková, Společnost Patriot 
Arnošt Hradil, fyzická osoba Provodovice 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
 
Hosté: 
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství 
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství 
 
 
Program: 

1. Nabídka Hranické rozvojové agentury – zpracování analýzy cestovního ruchu na 
Hranicku 

2. Projekty ve spolupráci s CpKP 
3. Projekty spolupráce 
4. Návrh členských příspěvků pro rok 2009 
5. Rozpočet r. 2008 
6. Rozpočet na rok 2009 
7. Příspěvek Olomouckého kraje 
8. Různé 

 

 

1. Nabídka Hranické rozvojové agentury – zpracování analýzy cestovního ruchu na 
Hranicku 
František Kopecký informoval Výbor partnerství o nabídce Hranické rozvojové agentury pro 
Rozvojové partnerství. Jedná se o zpracování analýzy cestovního ruchu na Hranicku, v rámci 
projektu Destinační management. 
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Výbor partnerství uvedl, že je třeba seznámit se s písemnou nabídkou nebo jiným 
podkladovým materiálem a je také třeba zhodnotit možnosti managementu MAS. Pro MAS 
je v tuto chvíli prioritní program LEADER. 
Výbor partnerství pověřil management zasláním podkladových materiálů k nabídce emailem. 
 

2. Projekty ve spolupráci s CpKP 
Gabriela Olivová informovala přítomné o projektech CpKP, kde je MAS zapojena jako 
partner. 
Banchmarking venkova  
Rozvojové partnerství se zapojila do projektu Benchmarking venkova CpKP Západní Čechy, 
který v tuto chvíli vrcholí. Jedná se o výzkum Místních akčních skupin, jejich porovnání 
v oblasti úspěšnosti s dotačními tituly, organizační struktury apod. výsledkem projektu je 
brožura s údaji jednotlivých MAS, které se do projektu zapojili. 
Cesty za informacemi pro Moravu 
Jedná se o vzdělávací projekt CpKP střední Morava realizovaný z PRV ČR. MAS je zde opět 
jako partner a hlavním úkol bude organizačně zajistit dva semináře (zajistit propagaci 
seminářů, účastníky a školící místnost) 
Semináře se uskuteční: 
29.1.2009 – Řízení projektů 
5.3.2009 - Práce s veřejností (PR, média, psaní tiskových zpráv) 
 
 
3. Projekty spolupráce 
Gabriela Olivová informovala Výbor partnerství o nepodání projektů spolupráce. Při přípravě 
povinných příloh, které se přikládají k Žádosti o dotaci přehlédla G.Olivová, že čestné 
prohlášení musí být podepsáno předsedou sdružení. Z tohoto důvodu nebyla Žádost o dotaci 
na CP SZIF přijata. 
 
 
4. Návrh členských příspěvků pro rok 2009 
Gabriela Olivová uvedla, že je nutné změnit systém placení příspěvků do sdružení. 
V současné době platí všichni členové stejnou částku ve výši 1.000 Kč. Celkový příjem z 
příspěvků pro sdružení je tedy ve výši 41.000 Kč. Dle názoru G. Olivové je tento příjem  
nedostačující, jelikož jsou z něj hrazeny bankovní poplatky, úroky z úvěru a neuznatelné 
náklady. 
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Předložila tedy výboru návrh nového systému (viz. Podklad), který spočívá v různé výši 
příspěvků pro různé členy. Členské obce by měli platit x Kč/obyv., členské mikroregiony x 
Kč/členskou obec, PO by platili 1000 Kč, FO a NNO 500 Kč. 
Výbor partnerství navrhuje oslovit všechny obce, které leží na území MAS (ORP Hranice), aby 
zaplatili příspěvek do MAS. I když nejsou přímo členy MAS, mohou v programu LEADER žádat 
o dotaci a měli by se také podílet na neuznatelných nákladech. 
Systémové řešení do roku 2013 pro všechny obce na území MAS: 
Obce  paušál 2000 Kč + 2 Kč/obyvatele 
PO  1000 Kč 
FO,NNO 500 Kč 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství pověřuje management MAS zpracováním tohoto systémového řešení a 
zasláním představitelům mikroregionů, které leží na území MAS. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
  
5. Rozpočet r. 2008 
Gabriela Olivová seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu na rok 2008. Dle původního plánu 
bylo čerpáno mnohem méně a je třeba peníze investovat do majetku (kancelářské vybavení 
apod.) nebo částku přesunout na fiche. 
Výbor partnerství souhlasí s investicemi, které nevrhla G. Olivová (viz. Podklad) 
Dále výbor partnerství souhlasí s odměnami pro Výběrovou komisi ve výši 3.000 Kč/člen a 
s odměnou pro předsedu ve výši 10.000 Kč. Navrhuje i odměnu pro Programový výbor ve 
výši 2.000 Kč/člen.   
 
Usnesení: 
Výbor partnerství pověřuje Gabrielu Olivovou dopracováním rozpočtu dle výše uvedených 
návrhů a schvaluje takto upravený návrh čerpání rozpočtu na rok 2008 (návrh čerpání je 
podkladem tohoto zápisu). 
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
6. Rozpočet na rok 2009 
Gabriela Olivová představila výboru návrh rozpočtu na rok 2009 (viz. podklad). Rozpočet byl 
vytvářen dle rozpočtu na rok 2008. 
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Výbor partnerství navrhuje navýšit částku na vzdělávání (lektorné) z 20.000 Kč na 30.000 Kč, 
částku na workshopy a školení z 10.000 Kč na 20.000 Kč a odměny členům orgánů MAS 
z 65.000 Kč na 100.000 Kč. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství pověřuje Gabrielu Olivovou dopracováním rozpočtu dle výše uvedených 
návrhů a doporučuje Valné hromadě takto upravený rozpočet na rok 2009 schválit. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
7. Příspěvek Olomouckého kraje 
Gabriela Olivová informovala výbor o průběhu čerpání příspěvku z Olomouckého kraje. U tří 
žadatelů, kteří měli zájem o využití příspěvku, vznikly problémy s dodáním podkladových 
materiálů, které jsou nutné k přípravě projektu. Jedná se obec Špičky, paní Čočkovou a pana 
Čočka. Obec Špičky se již tohoto příspěvku vzdala. Výbor partnerství navrhuje prodloužit 
termín dodání podkladových materiálů pro pana Čočka. 
Obec Špičky s Rozvojovým partnerstvím ještě neměla uzavřenou smlouvu a ani nebyl 
uhrazen příspěvek na spolufinancování ve výši 20%. Paní Čočková již tento příspěvek 
uhradila. Výbor partnerství tedy navrhuje vrátit příspěvek ve výši 20% paní Čočkové. 
Rozvojové partnerství má tedy finanční prostředky na zpracování projektu, které by mohli 
využít další žadatelé. G. Olivová navrhuje oslovit znovu členy MAS s nabídkou zpracování 
projektu, které bude z 80% hrazeno z příspěvku Olomouckého kraje. Pokud za strany členů 
MAS nebude zájem, budou osloveny obce které jsou členy MR Hranicko (MR Hranicko 
poskytlo MAS půjčku ve výši 500.000 Kč) a obcím, které v roce 2008 poskytly MAS příspěvek 
na činnost. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje prodloužit panu Čočkovi lhůtu na dodání podkladů k projektu do 
27. Února 2009 a dále schvaluje využití zbývajících prostředků dle výše uvedeného postupu. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
Zapsala: 
Gabriela Olivová 
Ověřil: 
Libor Vykopal 


