
 
 

 
 
 
 

 
 

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

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 
konané dne 15. října 2009 na OÚ, Rouské 
 
Přítomni: 
Dalibor Škoda, Nový Dvůr s.r.o. 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Pavla Krbálková, MR Záhoran  
Libor Vykopal, obec Ústí 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Arnošt Hradil, FO Provodovice 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
 
Hosté: 
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství 
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
 
1/ Neuznatelné výdaje MAS 
Gabriela Olivová informovala přítomné o neuznatelných výdajích, které vznikly v rámci 1. 
etapy roku 2009 Programu LEADER „Měníme Hranicko“. V Žádosti o proplacení nebyly 
uznány za způsobilé mzdy za období 12/2008. Jelikož se jedná o korekci převyšující 3%, dle 
PRV byla MAS udělena sankce ve stejné výši. Neuznatelné výdaje jsou tedy za 1. etapu 2009 
136.801 Kč.  
Dále uvedla, že uznatelnost výdajů na mzdy za období 12/2008 v rámci 1. etapy 2009 
konzultovala na RO SZIF Olomouc, bohužel ne písemně. CP SZIF Praha poté uvedl, že jsme se 
s RO SZIF nepochopili v termínech. Žádost o proplacení byla totiž podána v období, kdy již 
byly mzdy proplaceny, v opačném případě by výdaje na mzdy byly uznány, dle vyjádření CP 
SZIF. 
Sankční systém PRV vychází z nařízení Evropské komise a není tedy možné zažádat o 
prominutí na MZe. 
 
Usnesení: 
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Výbor partnerství bere na vědomí informace o neuznatelných výdajích Programu LEADER 
„Měníme Hranicko“. 
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
2/ Projekt spolupráce – Zmapování a marketing nevyužitých prostor  
František Kopecký informoval přítomné o aktuálním stavu schvalování projektu. Projekt byl 
na základě výzvy CP SZIF uveden do bezchybného stavu a čeká na definitivní schválení. 
Vzhledem k tomu, že bylo málo podaných projektů a dle neoficiálních informací ze SZIFu je 
vysoká pravděpodobnost, že bude projekt schválen. Jelikož je jeho spuštění plánováno na 
listopad 2009, je potřeba vyřešit, kdo se stane manažerem projektu na 0,5 úvazek pod dobu 
realizace, tedy na půl roku. Vzhledem ke specifické náplni projektu a faktu, že řešení 
brownfields a orientaci na podnikatelskou sféru se dlouhodobě věnuje Hranická rozvojová 
agentura, která také deklarovala pozici manažera zajistit svými pracovníky, Kopecký navrhl, 
aby člověka na tuto pozici dodala Hranická rozvojová agentura. Z následné diskuse vyplynulo, 
že by na tuto pozici mělo být vyhlášeno standartní výběrové řízení. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje zajištění půlúvazku pro realizaci projektu „Zmapování a 
marketing nevyužitých prostor“ pracovníkem Hranické rozvojové agentury a doporučuje 
Valné hromadě schválení realizace projektu. 
(pro: 5, proti: 5, zdržel se: 1) 
 
Výbor partnerství schvaluje pro personální zajištění půlúvazku uspořádat výběrové řízení a 
pověřuje manažera a předsedu MAS jeho přípravou a realizací. 
(pro: 7, proti: 3, zdržel se: 1)  
 
3/ Výpověď Gabriely Olivové 
Gabriela Olivová informovala přítomné o podání výpovědi na pozici finanční manažerka a to 
k 31.12.2009. Přičemž v období 1/2010 na základě DPP připraví s novým pracovníkem Žádost 
o proplacení a zaučí jej.  
 
Usnesení: 
Výbor partnerství bere na vědomí výpověď Gabriely Olivové a pověřuje manažera a 
předsedu MAS zajištěním výběrového řízení na pozici finanční manažer. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

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

 
4/ Projekt spolupráce – regionální značka 
Gabriela Olivová seznámila přítomné s výsledkem reakcí členů MAS na zapojení do projektu 
spolupráce „Regionální značka“. K tomuto projektu se vyjádřilo jen 8 členů MAS. Je tedy 
třeba, aby o tomto bodu rozhodl Výbor partnerství. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje zapojení MAS do projektu spolupráce „Regionální značka“.  
(pro: 0, proti: 7, zdržel se: 4) 
 
 
 
Zapsala: Gabriela Olivová      
 
 
Ověřil: Filip Konečný 


