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1/&Úvodní&slovo&&
Hranická"rozvojová"agentura"prošla"v"roce"2014"opět"několika"změnami"a"to"jak"v"oblasti"personální,"

tak"provozní."Na"podzim"došlo"k"rozhodnutí"o"změně"sídla"společnosti"a" to"především"z"kapacitních"

důvodů."Společně"s"kolegy"z"Místní"akční"skupiny"Hranicko"se"budeme"v"průběhu"roku"2015"stěhovat"

do"nových"prostor.""

Rok" 2014" bychom"mohli" nazvat" rokem"meziobecní" spolupráce," jelikož" pod" hlavičkou"Mikroregionu"

Hranicko" jsme" jako" Realizační" tým" byli" zapojeni" do" projektu" s"názvem" Podpora" meziobecní"

spolupráce."Projekt,"o"kterém"jsme"psali"v"našem"zpravodaji,"na"webových"stránkách"a"který"by"měl"

nastartovat" efektivní" spolupráci" obcí" v"oblastech," které" jsou" pro" ně" klíčové" –" předškolní" výchova" a"

základní" vzdělávání," odpadové" hospodářský," sociální" infrastruktura," zaměstnanost" a" podpora"

podnikání."Jeho"ukončení"je"plánováno"až"na"podzim"2015."

Agentuře"se"podařilo"hned"několik"úspěchů"na"poli"mezinárodních"projektů"v"Programu"ERASMUS+."

Jednak"to"byla"úspěšná"žádost"pro"našeho"klienta,"ale"co"je"pro"nás"důležitější," jsou"tři"mezinárodní"

projekty," do" kterých" je" samotná" agentura" zapojena" jako" jeden" z"partnerů." Projekty" s"názvy" EdONE,"

EGPiS" a" CENTRE," jejichž" jsme" součástí" až" do" konce" roku" 2016." Jejich" zaměření" je" sport" a" podpora"

regionálních"produktů.""

Přeshraniční" spolupráce" s"Polskem" pokračovala" zahájením" dalšího" společného" projektu" nazvaného"

Venkovská"muzea"pod"společnou"střechou."Dalšími"partnery"jsou"obec"Bělotín"a"gmina"Kolonowskie.""

I"v"oblasti"zpracování"žádostí"o"dotace"jsme"nezaháleli" "a"pro"naše"klienty,"převážně"z"řad"veřejných"

institucí," jsme" připravovali" projektové" žádosti" o" finanční" podporu." Přidělované" prostředky" byly"

opravdu"už"jedny"z"posledních,"které"zůstaly"nerozdělené"na"„hromádce“"určené"pro"období"2007"–"

2013.""

Intenzivně" jsme"se"připravovali"na"nové"programovací"období"2014"–"2020"a"to"především"prací"na"

nové"Strategii"rozvoje"regionu"Hranicko"společně"s"MAS"Hranicko"a"Mikroregionem"Hranicko.""

Michaela"Škrobánková"

"

"
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2/&Základní&informace&o&agentuře&&
Poslání:(

•! Podpora"obcí,"podniků,"neziskových"organizací"při"financování"svého"rozvoje"

•! Plnění"funkce"servisní"organizace"dobrovolného"svazku"obcí"Mikroregionu"Hranicko"

•! Sdílení" zkušeností" z" oblasti" koordinace" a" rozvoje" cestovního" ruchu," z" přípravy" a" realizace"

propagačních" kampaní," z" vytváření" místních" partnerství" a" zapojování" aktérů" rozvoje" a"

veřejnosti"do"přípravy"projektů"

•! Poskytování"podpory"při"rozvoji"podnikatelských"aktivit"
!

!

Služby:(

Dotační(poradenství((

Úspěšná"příprava"financování"z"dotací"vychází"nejen"z"výchozích"předpokladů"projektu,"ale"je"rovněž"

závislá"na"odpovídající"strategii"přípravy,"funkční"spolupráci"s"žadatelem,"poskytovatelem"dotace"a"na"

dostatku"kvalitních"podkladů.""

Mezi"konkrétní"služby"patří:"
•! Kompletní"žádost"o"dotaci"
•! Studie"proveditelnosti"
•! Marketingová"analýza"
•! Finanční"a"ekonomická"analýza"(CBA)"
•! Investiční"záměr"
•! Finanční"plán"

"
Dotační(management((

Tato" oblast" zahrnuje" metodické" vedení" a" propracovaný" systém" kontroly" plnění" všech" podmínek"

poskytnutí" dotace." Využití" služby" dotačního" managementu" vede" k" úspoře" přímých" nákladů" na"

administraci"schváleného"projektu"a"ke"snížení"rizika"krácení"nebo"odebrání"schválené"dotace."

Kompletní"služba"zahrnuje:"

d"administraci"projektu"–"metodický"dohled"při"realizaci"projektu,"dohled"nad"širším"finančním"řízením"

projektu," d"kontrolu"dodržování"harmonogramu"projektu" jako"celku"a" jednotlivých"etap," d" sledování"

uznatelnosti"nákladů,"d"kontrolu"hodnoty"jednotlivých"rozpočtových"kapitol,"d"zpracování"průběžných"

a" závěrečných" zpráv" monitorujících" realizovaný" projekt," d" kontrolu" plnění" podmínek" poskytnutí"

dotace," tj." dohled" nad" správným" a" včasným" plněním" administrativních" náležitostí," d" kontrolu"

dodržování" závazných" ukazatelů," d" pomoc" při" zpracování" žádostí" o" platbu" včetně" všech" náležitostí"

nutných"k"ověření"správnosti"či"oprávnění"čerpání"dotace,"d"publikace"dosažených"výsledků"v"souladu"

s"podmínkami"o"propagaci"projektu"apod."
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Management(cestovního(ruchu((

Zajišťujeme" komplexní" řešení" pro" turistické" oblasti" nebo" obce" v" oblasti" cestovního" ruchu." Rozvoj"

turistických" služeb" vyžaduje" řádnou" průpravu," která" ústí" do" úzké" spolupráce" mezi" jednotlivými"

poskytovateli"služeb,"nabídky"nových"turistických"programů"a"do"kvalitních"marketingových"opatření."

Klíčové"jsou"pro"nás"výsledky"spočívající"v"růstu"zájmu"turistů"a"zvyšující"se"kvalita"místních"služeb."

(

Rozvoj(regionů((

Působíme"jako"servisní"organizace"dobrovolného"svazku"obcí"Mikroregion"Hranicko,"důraz"je"kladen"

především"na"meziobecní" spolupráci," řešení" společných"projektů" z"různých"oblastí." Jsme"ústředním"

zázemím"pro"přípravu"projektů"vycházejících"ze"Strategie"rozvoje"regionu"Hranicko.""

(

Realizace(zadávání(veřejných(zakázek((

Zabýváme" se" kompletním" zadáváním" veřejných" zakázek" v" souladu" se" zákonem" č." 137/2006" Sb.," o"

veřejných" zakázkách" a" souvisejícími" předpisy" i" podle" pravidel" dotačních" programů." Pro" zájemce"

zajistíme"komplexní"zastoupení"v"zadavatelské"činnosti"na"základě"příkazní"smlouvy"v"celém"průběhu"

zadávacího" řízení." Poskytneme" konzultace" a" organizační" pomoc" při" zadávání" veřejných" zakázek" a"

zajistíme"hladký"průběh"zadávacího"řízení"za"dodržení"všech"postupů"určených"zákonem"č."137/2006"

Sb."nebo"pravidly"dotačních"programů.""

(

Nabídka(volných(nemovitostí((

Nabízíme" databázi" vhodných" komerčních" nemovitostí" pro" rozvoj" Vašeho" podnikání." Průběžně"

mapujeme" nevyužité" objekty" a" prezentujeme" nabídku" na" internetových" stránkách"

www.regionhranicko.cz".""
!

"

"

Tým((

Zaměstnanci:((

•! Michaela"Škrobánková,"ředitelka"

•! Ing."Marcela"Tomášová,"projektová"a"finanční"manažerka"

•! Ing."Pavla"Bíbrlíková,"projektová"manažerka"(rodičovská"dovolená)"

•! Bc."Olga"Vilímková,"projektová"manažerka"(od"prosince"2014"mateřská"dovolená)"

•! Mgr."Petra"Koudelková,"projektová"manažerka"(od"září"2014)"
(
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•! Alena"Reková,"obsluha"v"IC"Moravská"brána"

•! Veronika"Strýčková,"obsluha"v"IC"Moravská"brána"""""

•! Lenka"Golová,"obsluha"v"IC"Moravská"brána"""""

"

Externí(spolupracovníci:((

•! Lenka"Hrušková"d"vedení"účetnictví"a"mezd"

•! Mgr."Martin"Budiš"d"zadávání"veřejných"zakázek""

•! Ing."Ladislav"Ptáček"d"interpretace"místního"dědictví,"rozvoj"cestovního"ruchu"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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3/&Příprava&financování&projektů&&
Název(projektu: Evropský"dům"her"

Zadavatel:"Dobrovolný"svazek"obcí"Mikroregion"ValašskomeziříčskodKelečsko"

Stručný( popis:( ( Cílem" projektu" je" poskytnout" především" mládeži" obou" partnerských" stran"

(Mikroregion" ValašskodMeziříčsko" a" město" Partizánske)" příležitost" smysluplně" a" netradičně" využít"

volný"čas,"a"to"zábavnými"a"zároveň"vzdělávacími"aktivitami."(Projekt"je"rozdělen"do"dvou"fází"d"výroba"

her" a" práce" na" metodických" listech" a" otevření" Evropského" domu" her" a" jeho" užívání," vzdělávání"

mládeže"za"využití"výstupu"projektu."(

Dotační(program:(ERASMUS+,""K2"

Rozpočet(projektu:(84"674"EUR"

Získaná(dotace:(""84"674"EUR"

"

Název(projektu:(Nákup"zařízení"na"výrobu"papírových"pelet"

Zadavatel:(Jednota"spotřební"družstvo"v"Uherském"Ostrohu"

Stručný( popis:(Projekt" je" zaměřen" na" zpracování" odpadového" papíru," který" družstvo" vyprodukuje,"

pomocí" peletovací" linky," kterou" pořídí" díky" dotace" z" OPŽP," na" materiál" vhodný" k" ekologickému"

spalování"v"peletovacích"kotlích"ve"vlastních"provozních"jednotkách."

Dotační(program:(OP"Životní"prostředí"d"4.1"d"Zkvalitnění"nakládaní"s"odpady"

Rozpočet(projektu:(1"898"974"Kč"

Získaná(dotace:(""1"437"643"Kč"

"

Název(projektu:((Zateplení"sokolovny"Hranice(

Zadavatel:(Tělocvičná"jednota"SOKOL"Hranice"

Stručný(popis:(Zateplením"objektu"sokolovny"v"Hranicích"dojde"k"zateplení"vnějšího"pláště"budovy,"k"

výměně"otvorových"výplní"a"zateplení"vodorovných"konstrukcí."

Dotační(program:(OP"Životní"prostředí"d"3.2.1."Realizace"úspor"energie"

Rozpočet(projektu:((10572386"

Získaná(dotace:(""nepodpořeno"

(

Název(projektu:(Naše"zahrada"voní,"bzučí,"zpívá"

Zadavatel:(Obec"Zašová"

Stručný( popis:( Projekt" se" zaměřuje" na" úpravu" zahrady"Mateřské" školy" Zašová" do" podoby" hřiště" v"

přírodním" stylu." Zahradu" je" nezbytné" osadit" stromy" a" umístit" v" ní" nové" herní" prvky" z" přírodních"
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materiálů,"pro"vzdělávání,"hru"a"kreativitu"dětí," jež"povede"ke"kladnému"vztahu"dětí" k"přírodě" jako"

takové.""

Dotační( program:(OP" Životní" prostředí" d" 7.1" d" Rozvoj" infrastruktury" pro" realizaci" enviromentálních"

vzdělávacích"programů,"poskytování"enviromentálního"poradenství"a"enviromentálních"informací"

Rozpočet(projektu:(885"300"Kč"

Získaná(dotace:(""788"058"Kč"

"

Název(projektu:(Přístavba"4"učeben"v"ZŠ"a"MŠ"Bělotín!
Zadavatel:((Obec"Bělotín(

Stručný( popis:(Projekt" řeší" přístavbu" 4" učeben" pro" základní" školu" v"Bělotíně." Škola" je" umístěna" do"

dvou"koridorem"vzájemně"propojených"budov."Přístavba"bude"samostatně"stojící"budova,"která"bude"

z"jižní"strany"připojena"na"stávající"spojovací"chodbu,"která"spojuje"starou"a"novou"budovu"školy"a"ze"

severní"strany"bude"přiléhat"k"jižní"straně"staré"budovy."

Dotační( program:( Podprogram" 298213," Podpora" rozvoje" a" obnovy" materiálně" technické" základny"

regionálních"škol"v"okolí"velkých"měst,"MF"ČR("

Rozpočet(projektu:(11"140"000"Kč"

Získaná(dotace:(""7"798"000"Kč"

"

Název(projektu:((Sportovní"hala"ve"Vrbátkách!
Zadavatel:(((Obec"Vrbátky(

Stručný( popis:( Projekt" řeší" stavbu" sportovní" haly" v"areálu" ZŠ." Ta" bude" sloužit" ve" školní" dobu" pro"

výuku" tělocviku" a" potřeby" školy" a" po" ukončení" výuky" pro" sportování" občanů" jak" naší" obce"

organizovaných"v"různých"sportovních"a"zájmových"spolcích,"také"v"případě"volné"kapacity"a"zájmu"i"

pro"veřejnost"z"okolních"obcí"a"větších"měst"Olomouc"i"Prostějov,"kde"je"kritický"nedostatek"krytých"

sportovišť"pro"veřejnost."

Dotační(program:(Podprogram"298213,"Podpora"rozvoje"a"obnovy"materiálně"technické"základny"

regionálních"škol"v"okolí"velkých"měst,"MF"ČR"

Rozpočet(projektu:((35"292"182"Kč"

Získaná(dotace:((projekt"nepodpořen"

(

Název(projektu:(Půdní"vestavba"odborných"učeben"ZŠ"a"MŠ"Leoše"Janáčka!
Zadavatel:((Obec"Hukvaldy"



9"

"

Stručný(popis:((Projekt"počítá"s"využitím"a"rekonstrukcí"stávajícího"podkroví"základní"školy"pro"zřízení"

nových" funkčních" prostor." V"rámci" nich" jsou" řešeny" dvě" učebny" pro" žáky," tj." multimediální" a"

počítačová"učebna,"kabinet"a"sociální"zázemí"pro"žáky"a"učitele.!!
Dotační(program:(Podprogram"298213,"Podpora"rozvoje"a"obnovy"materiálně"technické"základny"

regionálních"škol"v"okolí"velkých"měst,"MF"ČR"

Rozpočet(projektu:((7"574"727,10"Kč"

Získaná(dotace:(""projekt"nepodpořen"

(

Název(projektu:(Oslava"zeleně"na"úpatí"Oderských"vrchů"

Zadavatel:((Obec"Veselíčko((

Stručný( popis:( Předmětem" projektu" je" vybudování" zázemí" na" podporu" kulturnědpoznávacího"

cestovního" ruchu" v" obci" Veselíčko." Realizací" dojde" k" vybudování" naučné" stezky" upozorňující" na"

netypické" dřeviny" a" keře" v" zámeckém" parku." Dále" bude" vystavěna" replika" glorietu" (altánu)" a"

zastřešené"pódium."

Dotační(program:((Regionální"operační"program"NUTS"II"Střední"Morava"

Rozpočet(projektu:((3"739"245"Kč"

Získaná(dotace:(""projekt"nepodpořen"

(

Název(projektu:(Svozový"vůz"BRKO"v"obci"Jezernice"

Zadavatel:((Obec"Jezernice"

Stručný( popis:( " Předmětem" projektu" je" pořízení" nového" vozidla" pro" svoz" biologicky" rozložitelného"

komunálního" odpadu" v" obci" Jezernice" a" tří" kontejnerů" kompatibilních" s" tímto" vozem." Toto" bude"

vybaveno"hákovým"zařízením"pro"nakládku"kontejnerů."

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí"

Rozpočet(projektu:((1"669"848"Kč"

Získaná(dotace:(""1"502"864"Kč"

"

Název(projektu:(Realizace"úspor"v"obci"Bělotín"d"ZŠ"a"MŠ"

Zadavatel:("Obec"Bělotín"

Stručný(popis:(Projekt"řeší"vybudování"centrální"kotelny"pro"budovu"základní"a"mateřské"školy"v"obci"

Bělotín." " Cílem" projektu" je" úspora" paliva" a" financí" pomocí" nového" plynového" tepelného" čerpadla."

Jeho"pomocí"dojde"též"ke"snížení"emisí,"efektivnímu"využití"čistého"paliva"

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí"

Rozpočet(projektu:(2"576"425"Kč"
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Získaná(dotace:(""projekt"nepodpořen"

"

Název(projektu:(Realizace"úspor"v"obci"Bělotín"d"kulturní"dům"

Zadavatel:(Obec"Bělotín"

Stručný(popis:((Cílem"projektu"je"výměna"stávajících,"nevyhovujících"plynových"kotlů"(ohřev"topného"

média" zajišťují" 3" plynové" kotle" VIADRUS" G27)" za" úspornější," šetrnější" a" méně" nákladné" tepelné"

čerpadlo"vzduch"d"voda."

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí"

Rozpočet(projektu:((1"087"517"Kč"

Získaná(dotace:(""705"304"Kč"

"

Název(projektu:(Dětské"hřiště"v"obci"Hodslavice"

Zadavatel:(Obec"Hodslavice"

Stručný(popis:(Výstavba"dětského"hřiště"ve"vnitřním"areálu"školu"

Dotační(program:(Program"obnovy"a"rozvoje"venkova,"MMR"ČR"

Rozpočet(projektu:((696"884"Kč"

Získaná(dotace:(""projekt"nepodpořen"

"

Název(projektu:(Dětské"hřiště"v"obci"Choryně"

Zadavatel:(Obec"Choryně"

Stručný(popis:(Vybudování"nového"hřiště"pro"děti"ve"věku"od"3"do"14"let"

Dotační(program:(Program"obnovy"a"rozvoje"venkova,"MMR"ČR"

Rozpočet(projektu:(642"262"Kč"

Získaná(dotace:(""projekt"nepodpořen"

"

Název(projektu:(Dětské"hřiště"v"MŠ"Oleksovice"

Zadavatel:(Městys"Oleksovice"

Stručný(popis:(Rekonstrukce"dětského"hřiště"v"areálu"dvora"Mateřské"školky."Hřiště"bude"určeno"pro"

děti"od"3"do"14"let.""

Dotační(program:(Program"obnovy"a"rozvoje"venkova,"MMR"ČR"

Rozpočet(projektu:(572"462"Kč"

Získaná(dotace:(""projekt"nepodpořen"

"
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Název(projektu:(Modernizace"pekařské"výroby(

Zadavatel:(Wellart"v.o.s.(

Stručný(popis:(Pořízení"nové"pece"a"míchacího"zařízení(((

Dotační(program:(Operační"program"Podnikaní"a"inovace(

Rozpočet(projektu:(2"860"000"Kč"

Získaná(dotace:(1"287"000"Kč(

(

Název(projektu:(Rozvoj"výroby"ve"firmě"CS"STEEL"a.s."v"Hranicích(

Zadavatel:(CS"STEEL"a.s.(

Stručný(popis:(Pořízení"strojů"a"vybavení(((

Dotační(program:(Operační"program"Podnikaní"a"inovace(

Rozpočet(projektu:(6"000"000"Kč(

Získaná(dotace:(2"700"000"Kč"

(

Název(projektu:(Víceúčelový"dům"Nejdek(

Zadavatel:(Obec"Bělotín(

Stručný(popis:(snížení"energetické"náročnosti"budovy"víceúčelového"domu"v"Nejdku(((

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Rozpočet(projektu:(2"710"120"Kč(

Získaná(dotace:(1"645"574"Kč"

"

Název(projektu:(Energetické"úspory"budovy"bývalé"MŠ"v"Partutovicích"č.p.18(

Zadavatel:(Obec"Partutovice(

Stručný(popis:(Zateplení"budovy"bývalé"mateřské"školy"v"Partutovicích(((

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Rozpočet(projektu:(1"242"950"Kč(

Získaná(dotace:(691"336"Kč(

(

Název(projektu:(Energetické"úspory"budovy"MŠ"v"Partutovicích"č.p.97(

Zadavatel:(Obec"Partutovice(

Stručný(popis:(Zateplení"budovy"mateřské"školy"v"Partutovicích(((

Dotační(program:(Operační"program"životní"prostředí(

Rozpočet(projektu:(1"468"039"Kč"

Získaná(dotace:(828"647"Kč(
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(

Název(projektu:(Snížení"imisní"zátěže"z"dopravy"ve"městě"Kelč"

Zadavatel:(Město"Kelč(

Stručný(popis:(Snížení"imisní"zátěže"z"dopravy"ve"městě"Kelč"pořízením"čistícího"vozu(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Rozpočet(projektu:(1"822"260"Kč(

Získaná(dotace:(1"548"921"Kč(

(

Název(projektu:(Energetické"úspory"budovy"ZŠ"v"Partutovicích"č.p.96(

Zadavatel:(Obec"Partutovice(

Stručný(popis:(Zateplení"budovy"základní"školy"v"Partutovicích(((

Dotační(program:(Operační"program"životní"prostředí(

Rozpočet(projektu:(1"742"665"Kč(

Získaná(dotace:(957"286"Kč(

"

Název(projektu:(Nové"herní"prvky"v"zahradě"MŠ"

Zadavatel:(Obec"Bezuchov(

Stručný(popis:(Rekonstrukce"dětského"hřiště"v"zahradě"MŠ"a"jeho"vybavení"herními"prvky(((

Dotační(program:(Program"obnovy"a"rozvoje"venkova"MMR(

Rozpočet(projektu:(405"513"Kč(

Získaná(dotace:(nepodpořeno(

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

(

"
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4/&Dotační&management&&
Název(projektu:(Tenisový"areál"Pavly"Rudolfové"kráčí"do"Evropy"

Zadavatel:((Pavla"Rudolfová(

Stručný(popis:(Projekt"je"zaměřen"na"rekonstrukci"areálu"tenisových"kurtů."Tenisové"kurty"bylo"nutné"

odvodnit" pomocí" drenáží," které" jsou" instalovány" nové." V" budově," která" sloužící" jako" zázemí" pro"

tenisty" je" provedena" nezbytná" kompletní" rekonstrukce" toalet" a" sprch." Další" částí" projektu" je"

rekonstrukce"střechy,"včetně"komínu."

Dotační(program:(Program"LEADER"

Rozpočet(projektu:((1"565"156"Kč"

(

Název(projektu:(Rekonstrukce"objektu"kovovýroby"a"manipulační"plochy"

Zadavatel:(BSM"d"kovovýroba"s.r.o."

Stručný( popis:( Cílem" projektu" je" rozvoj" společnosti" BSM" d" kovovýroba," s.r.o." rekonstrukcí" objektu"

firmy."Dojde"k"rekonstrukci"střechy,"bude"rozšířeno"2."NP"a"bude"rekonstruována"manipulační"plochy"

u"provozovny."Dojde"k"výměně"oken."

Dotační(program:(Program"rozvoje"venkova"d"Podpora"zakládání"podniků"a"jejich"rozvoje"

Rozpočet(projektu:(3"012"900"Kč"

"

Název(projektu:(Revitalizace"centra"obce"Bělotín"

Zadavatel:((Obec"Bělotín(

Stručný( popis:( Předmětem" projektu" je" komplexní" revitalizace" centra" obce" Bělotín," která" zahrnuje"

rekonstrukci" a" výstavbu" chodníků," rekonstrukci" a" vytvoření" nových" parkovacích" míst," včetně"

instalování"nového"veřejného"osvětlení"a"výsadby"zeleně,"která"bude"ve"formě"stromořadí."

Dotační(program:(ROP"NUTS"II"Střední"Morava"d"Fyzická"revitalizace"území"

Rozpočet(projektu:((7"728"809,17"Kč"

(

Název(projektu:(Kulturní"dům"Bělotín"

Zadavatel:((Obec"Bělotín"

Stručný( popis:( Na" kulturním" domu" byla" provedena" výměna" stávajicích" oken" za" okna" s" lepším"

součinitelem"prostupu" tepla."Dále"byly"obvodové" zdi" zatepleny" fasádním"polystyrénem"a" izolována"

stropní"konstrukce"pod"půdou."

Dotační(program:((OPŽP"d"3.2.1."Realizace"úspor"energie"

Rozpočet(projektu:((3"210"308"Kč"

"
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Název(projektu:(GOLF"CLUB"Radíkov"zvyšuje"kvalitu"služeb" "

Zadavatel:(GOLF"CLUB"Radíkov"

Stručný(popis:((GOLF"CLUBU"Radíkov"má"v"plánu"pořídit,"za"účelem"zkvalitnění"nabízených"služeb,"

novou"sekačku"s"hydraulickým"zařízením,"nové"birdie"a"skóre"karty,"soubor"nářadí"a"cvičných"doplňků,"

notebook"a"software"a"vybaví"dětský"koutek."

Dotační(program:(Program"LEADER"

Rozpočet(projektu:("1"080"215"Kč"

"

Název(projektu:(Nákup"zařízení"na"výrobu"papírových"pelet"

Zadavatel:(Jednota"spotřební"družstvo"v"Uherském"Ostrohu"

Stručný( popis:(Projekt" je" zaměřen" na" zpracování" odpadového" papíru," který" družstvo" vyprodukuje,"

pomocí" peletovací" linky," kterou" pořídí" díky" dotace" z" OPŽP," na" materiál" vhodný" k" ekologickému"

spalování"v"peletovacích"kotlích"ve"vlastních"provozních"jednotkách."

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí""

Rozpočet(projektu:(1"898"974"Kč"

"

(

"

5/&Výběrová&řízení&&
Název(zadávacího(řízení:(Realizace"úspor"v"obci"Bělotín"–"kulturní"dům"

Zadavatel:(Obec"Bělotín"

Forma(zadávacího(řízení:(ZŘ"malého"rozsahu"–"jednalo"se"o"4"výběrová"řízení(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí((

Předpokládaná(hodnota:(859.138"Kč"bez"DPH"

"

Název(zadávacího(řízení:(Rozvoj"výroby"ve"firmě"CS"STEEL"a.s.""Hranicích(

Zadavatel:(CS"STEEL"a.s.(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Operační"program"Podnikání"a"inovace(

Předpokládaná(hodnota:(3.900.000"Kč"bez"DPH(

"

Název(zadávacího(řízení:(STAVBA"CHODNÍKU"PODÉL"SILNICE"III/43911"V"OBCI"NĚMETICE(

Zadavatel:(Město"Kelč(
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Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(vlastní"zdroje(

Předpokládaná(hodnota:(899.460"Kč"bez"DPH(

"

Název(zadávacího(řízení:(Mikroregion"Kosířsko(

Studie(proveditelnosti(přírodě(blízkých(protipovodňových(opatření(

Zadavatel:(Mikroregion"Kosířsko(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Předpokládaná(hodnota:(1"980"000Kč"bez"DPH(

 

Název(zadávacího(řízení:(Svoz"biologického"odpadu"v"obci"Bělotín(

Zadavatel:(Obec"Bělotín(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Předpokládaná(hodnota:(1"834"710"Kč"bez"DPH(

 

Název(zadávacího(řízení:(Energetické"úspory"budovy"bývalé"MŠ"v"Partutovicích"č.p.18(

Zadavatel:(Obec"Partutovice(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Předpokládaná(hodnota:(955"330"Kč"bez"DPH(

"

Název(zadávacího(řízení:(Energetické"úspory"budovy"MŠ"v"Partutovicích"č.p.97(

Zadavatel:(Obec"Partutovice(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Předpokládaná(hodnota:(1"132"263"Kč"bez"DPH(

 

Název(zadávacího(řízení:(Energetické"úspory"budovy"ZŠ"v"Partutovicích"č.p.96(

Zadavatel:(Obec"Partutovice(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(
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Předpokládaná(hodnota:(1"341"045"Kč"bez"DPH(

(

Název(zadávacího(řízení:(Snížení"imisní"zátěže"z"dopravy"ve"městě"Kelč(

Zadavatel:(Město"Kelč(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Předpokládaná(hodnota:(1"450"000,d"Kč"bez"DPH(

(

Název(zadávacího(řízení:(Sběrný"dvůr"Kelč"d"stavební(

Zadavatel:(Město"Kelč"

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Předpokládaná(hodnota:(3"198"492""Kč"bez"DPH(

 

Název(zadávacího(řízení:(Sběrný"dvůr"Kelč"d"dodávka(

Zadavatel:(Město"Kelč(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Předpokládaná(hodnota:(1"402"000""Kč"bez"DPH(

 

Název(zadávacího(řízení:(Obnova"výletiště"Býškovice(

Zadavatel:(obec"Býškovice(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(POV"MMR"ČR(

Předpokládaná(hodnota:(530"000""Kč"bez"DPH(

 

Název(zadávacího(řízení:(Výsada"liniové"zeleně"v"obci"Partutovice(

Zadavatel:(Obec"Partutovice(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Předpokládaná(hodnota:(904"210""Kč"bez"DPH(
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Název(zadávacího(řízení:(Pořízení"kompostérů"a"drtiče"větví"v"obci"Jezernice(

Zadavatel:(Obec"Jezernice(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Předpokládaná(hodnota:(538"843,d"Kč"bez"DPH(

 

Název(zadávacího(řízení:(Svozový"vůz"na"BRKO"v"obci"Jezernice(

Zadavatel:(Obec"Jezernice(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu"

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Předpokládaná(hodnota:(1"330"000"Kč"bez"DPH(

 

Název(zadávacího(řízení:(Park"Vojtěcha"Jasného"v"Kelči"–"revitalizace"zeleně(

Zadavatel:(Město"Kelč(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Operační"program"Životní"prostředí(

Předpokládaná(hodnota:(2"712"991""Kč"bez"DPH(

 

Název(zadávacího(řízení:(Obnova"areálu"TJ"Býškovice(

Zadavatel:(obec"Býškovice(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Program"LEADER(

Předpokládaná(hodnota:(1"000"000""Kč"bez"DPH"

 

Název(zadávacího(řízení:(Výstavba"cyklostezky"Tučín"d"Želatovice(

Zadavatel:(obec"Tučín(

Forma(zadávacího(řízení:(Zakázka"malého"rozsahu(

Dotační(program:(Státní"fond"dopravní"infrastruktury(

Předpokládaná(hodnota:(5"233"755"Kč""bez"DPH(

"

"
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5/&Ostatní&&
Název(akce:(Program"rozvoje"města"Potštát"

Zadavatel:""Město"Potštát"

Stručný(popis:(cílem"bylo"zpracování"nového"programu"rozvoje"města"Potštát"do"roku"2020"

"

Název(akce:(Program"rozvoje"obce"Milotice"nad"Bečvou"

Zadavatel:""Obec"Milotice"nad"Bečvou"

Stručný(popis:(cílem"bylo"zpracování"nového"programu"rozvoje"obce"Milotice"nad"Bečvou"do"roku"

2020"

"

Název(akce:(Burza"škol"2014"

Zadavatel:""ÚP"Hranice,"město"Hranice"

Stručný(popis:(organizační"zabezpečení"akce"ve"dvoraně"hranického"zámku"

"

6/&Managament&dobrovolného&svazku&obcí&Mikroregionu&

Hranicko&&
Agentura" zajišťuje" servis" pro" aktivity" dobrovolného" svazku" obcí" Mikroregion" Hranicko." Podpora"

spočívá" v"poskytování" základního" výkonného" servisu" při" jednání" orgánů" svazku," vedení" archivu" a"

plnění" základních" zákonných" povinností." Druhou" stránkou" je" příprava" a" realizace" projektů," které"

přesahují" hranice" jedné" obce" a" integrují" potřeby" více" obcí." Servis" je" hrazen" formou" členského"

příspěvku"do"zájmového"sdružení.""

(

Grantový(program(regionu(Hranicko((

Grantový"program"regionu"Hranicko"byl"v"roce"2014"realizován"již"sedmým"rokem."Zapojily"se"do"něj"

vedle" Mikroregionu" Hranicko" firmy:" Cement" Hranice," a.s.," CS" STEEL" s.r.o.," Hranická" rozvojová"

agentura,"z."s.,"KUNST"spol."s.r.o.,"TONDACH""Česká"republika"s.r.o.,"SSI"Schäfer"s.r.o."a""Váhala"a"spol."

s"r.o."Celkem"firmy"vložily"do"programu"200.000"Kč,"přímo"na"akce"bylo"alokováno"195.000"Kč."V"roce"

2014" bylo" podpořeno" 16" akcí" z"celkových" 24" podaných." Některé" akce" proběhly" pod" „dohledem“"

Hranické" rozvojové" agentury." Organizátoři" byli" vedeni" k"odpovídající" propagaci" Programu" a"

zapojených"firem"a"to"především"dodržováním"povinné"publicity"na"plakátech"a"vyvěšením"banneru"

přímo"v"místě"konání"akce.""

"
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Výsadba(liniové(zeleně(obcí(Mikroregionu(Hranicko((

I"v"roce"2014"pokračoval"projekt"s"názvem"Výsadba"liniové"zeleně"obcí"Mikroregionu"Hranicko."Je"to"

společný"projekt" 6dti" obcí"Mikroregionu"Hranicko" (Bělotín,"Horní"Újezd,"Opatovice," Skalička," Střítež"

nad"Ludinou,"Ústí),"které"v"rámci"svých"katastrů"chtějí"osadit"volné"plochy,"linie"a"aleje,"revitalizovat"

stávající"výsadbu."Tyto"obce"se"do"projektu"zapojily"na"základě"výzvy"ke"spolupráci."Byla"zpracována"

projektová" dokumentace" odbornou" projektantkou" Ing." Blankou" Dreiseitelovou" a" zajištěna" veškerá"

povolení"a"smlouvy"o"užívání"pozemků.""
(

(

Sdružený(nákup(energií(

V"roce" 2014" pokračoval" mikroregion" Hranicko" ve" společném" nákupu" dvou" komodit" –" elektrické"

energie"a"plynu,"a" to"na" základě" zkušeností" z"roku"2013," kdy" se"opět"podařilo"dosáhnout" značných"

úspor." V"roce" 2014" byly" obě" komodity" odebínány" opět" od" stejných" dodavatelů:" RWE" (plyn)" a" ČEZ"

(elektřina)."

"

Projekt(Podpora(meziobecní(spolupráce(

Od"prosince"2013"se"dobrovolný"svazek"obcí"Mikroregion"Hranicko"zapojil"do"projektu"zaměřeného"
na"meziobecní" spolupráci." Jeho"nositelem" je" Svaz"města"a"obcí" a"projekt"byl"podpořen" z"OP" Lidské"
zdroje"a"zaměstnanost."Působnost"projektu"je"celorepubliková.""

Do" konce" roku" 2014" plnil" realizační" tým" cíle" projektu," což" je" vytvoření" podmínek" pro" dlouhodobý"

rozvoj" meziobecní" spolupráce" v" ČR." Zahraniční" zkušenosti" jednoznačně" prokazují," že" spojení" sil"

umožní"zkvalitnit"a"zefektivnit"veřejné"služby,"a"tím"získat"pro"obce"a"města"další"finanční"prostředky"

pro" jejich" rozvoj." To" je" také" záměrem"Mikroregionu" Hranicko." Z" dlouhodobého" hlediska" je" snaha"

docílit" podpory" státu" pro" meziobecní" spolupráci." Stát" by" měl" výrazně" finančně" podporovat" obce,"

které" budou" spolupracovat" v" území" na" zajištění" svých" zákonných" kompetencí." Realizační" tým"

pracovníků," za" výrazné"podpory"motivujících" starostů," kdy" na"Hranicku"byl" vybrán" Eduard" Kavala" z"

Bělotína" a" Petr" Pajdla" ze" Stříteže" nad" Ludinou," a"metodické" podpory" ze" strany" Svazu"měst" a" obcí,"

umožní" vytvořit" ucelené" materiály" za" naše" území," což" je" ORP" Hranice." Tyto" materiály" se" stanou"

podkladem"pro"diskusi" zástupců"obcí," jak" řešit" dostupnost" základních" škol" nebo" sociálních" služeb" v"

území," jaké" jsou" možnosti" řešení" dopravní" obslužnosti," jak" společně" zadávat" výběrová" řízení," jak"

výhodně"řešit"odpadové"hospodářství,"jak"společně"nakupovat"energie"či"jiné"služby."

"

6/"Management"cestovního"ruchu""

Destinační(management(turistické(lokality(Hranicko((
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Po"ukončení"projektu"s"názvem"Destinační"management"turistických" lokalit"Hranicko"a"Dolina"Malej"

Panwi," který" trval" 2" roky" a" byl" podpořen" z"OP" Přeshraniční" spolupráce" Česko" –" Polsko," působí"

Hranická" rozvojová" agentura" jako" koordinátor" destinačního" managementu" na" Hranicku." Ve"

spolupráci" s"dalšími" partnery" z"oblasti" veřejné" i" soukromé" sféry" usiluje" o" rozvoj" cestovního" ruchu"

v"regionu.""

V"roce"2014"byly"realizovány"především"tyto"aktivity:"

d! Účast"a"prezentace"na"veletrhu"cestovního"ruchu"Regiontour"v"Brně"(leden"2014)"

d! Správa"webového"portálu"www.hranicko.eu,"včetně"rezervačního"systému"

d! Prodej"služeb"(ubytování,"balíčky"zážitků)"

d! Monitoring"návštěvnosti"Hranicka""

d! Zastupování"Hranicka"na"jednáních"se"Sdružením"cestovního"ruchu"–"Střední"Morava,"

Olomouckým"krajem"a"volným"sdružením"cestovního"ruchu"Moravská"brána"

d! Tiskové"zprávy"

d! Zapojení"se"do"projektu"Prázdniny"na"venkově"

d! Koordinátor"certifikace"MORAVSKÁ"BRÁNA"regionální"produkt®""

Rozjezd"nových"projektů"zaměřených"na"podporu"a"rozvoj"cestovního"ruchu."

(

Koordinace(aktivit(na(Cyklotrase(Po(stopách(využívání(vodní(a(větrné(energie((

V"roce" 2014" se" konal" již" devátý" ročník" soutěže" Mlynářský" krajánek." Celkový" počet" úspěšných"

účastníků" byl" 4" osoby." Společně" s"obcemi," které" na" trase" leží," bylo" nutné" hledat" řešení" pro"

zatraktivnění" celé" cyklotrasy" a" větší" zapojení" cyklistů" a" to" jak" místních," tak" „přespolních“." Žádná"

konkrétní"opatření"nebyla"navržena.""

"

Koordinace(aktivit(na(Cyklostezce(Bečva((

Od"jara"2010"koordinuje"Hranická"rozvojová"agentura"aktivity"v"oblasti"PR,"marketingu"a"propagace"

Cyklostezky"Bečva."Města"a"obce"ležící"na"cyklostezce"podepsaly"Společné"Memorandum,"dokument"

o spolupráci"v"rámci"budování"a"propagace"Cyklostezky"Bečva."Díky"aktivitě"signatářů"Memoranda"

mohou"být"realizovány"důležité"aktivity"v"oblasti"propagace."V"roce"2014"se"jednalo:"

•! Společné"zahájení"sezóny"na"Cyklostezce"Bečva""

•! Propagace"na"veletrhu"cestovního"ruchu"Regiontour"2014"

•! Puzzle"

•! Výroba"drobného"propagačního"předmětu"na"zahájení"sezóny"

•! Realizace"vodorovného"značení"–"kritická"místa,"křižovatky"

•! Výroba"propagačního"spotu"
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"

Po"celý"je"průběžně"spravován"a"aktualizován"webový"portál"www.cyklostezkabecva.com."

Pokračuje"celoroční"neomezená"soutěž"pro"turisty,"cykloturisty,"jejímž"smyslem"je"vzbudit"v"lidech"

zájem"o"návštěvu"zajímavých"míst"v"blízkosti"stezky."Každý,"kdo"se"chce"do"soutěže"zapojit,"posbírá"

alespoň"3"razítka"zajímavých"cílů"(uvedeno"na"soutěžní"kartičce)"a"za"to"může"získat"drobný"dárek"

v"kterémkoli"informačním"centrum"na"trase"cyklostezky.""

V"průběhu"roku"proběhlo"několik"společných"setkání,"byly"vydávány"tiskové"zprávy,"aktualizace"

informací"na"sociálních"sítích.""

"

Spolupráce(s(volným(sdružením(Moravská(Brána((

Hranická" rozvojová" agentura," z.s." se" i" v"roce" 2014" aktivně" podílela" na" činnosti" volného" sdružení"

cestovního" ruchu"Moravská"brána," jehož"členy" jsou"Město"Hranice," Lázně"Teplice"nad"Bečvou,"a.s.,"

Zbrašovské" aragonitové" jeskyně,"Město" Lipník" nad" Bečvou,"Muzeum" Komenského" v"Přerově," Hrad"

Helfštýn"a"Město"Přerov.""

Volné"sdružení"Moravská"brána"společně"vystupuje"také"vůči"Sdružení"cestovního"ruchu"–"Střední"

Morava"a"snaží"se"o"propagaci"svých"subjektů,"aktivit"a"programů"cestovního"ruchu."Důležitým"bodem"

při"vzájemných"setkáních"je"především"výměna"zkušeností"jednotlivých"členů"sdružení.""

V"roce"2014"jsme"se"podíleli"na"těchto"společných"činnostech:"

"

•! Na"veletrhu"cestovního"ruchu"Regiontour"v"Brně"v"lednu"2014"se"sdružení"MB"prezentovalo"v"
rámci"stánku"Olomouckého"kraje." Instalace"stánku"i"úroveň"propagace"byla"hodnocena"jako"
nevyhovující."

•! Na" veletrhu" Tourism" Expo" v" Olomouci" v" únoru" 2014" se" MB" prezentovala" v"rámci" stánku"
Sdružení"Střední"Morava."

•! Nabídkový"list"na"školní"a"rodinné"výlety"byl"vytištěn"podle"potřeb"subjektů"a"jako"společná"
•! propagace"vložen"také"do"Týden.ku"školství."
•! Podruhé" se" konala" akce" „Dny" Moravské" brány“" (duben" 2014)," zájem" veřejnosti" byl" však"

minimální."
•! Společná"propagace"v"tisku"zahrnovala"jeden"společně"publikovaný"PR"článek"v"časopise"TIM"

(duben"2014),"a"menší"články"v"denících"Hranickém"a"Přerovském"ke"Dnům"MB."
•! Na" oblíbený" portál" Czechtourismu" „Kudy" z" nudy“" byly" vloženy" informace" o" jednotlivých"

subjektech"Moravské"brány."
•! Byl"vydán"druhý"společný"propagační"předmět"–"omalovánky"pro"děti"s"luštěnkami"a"rébusy"o"

všech"subjektech"MB."
•! Dotazník" pro" návštěvníky" MB" zjišťující" délku" jejich" pobytu" a" aktivity" v" MB" byl" v"sezóně"

distribuován"na"některých"subjektech."
•! Probíhala"průběžná"spolupráce"při"akcích"na"archeologické"cyklotrase"„Na"kole"do"minulosti"

Moravské"brány"a"Doliny"Malej"Panwi“"a"na"Cyklostezce"Bečva."
•! Proběhla"prezentace"vlastních"i"společných"materiálů"ve"společném"informačním"centru"na"

hradě"Helfštýně"při"mezinárodním"kovářském"setkání"Hefaiston"(srpen"2014)."
•! Při"různých"akcích"byl"podle"možností"využíván"společný"́propagační"banner"MB."
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•! Propagační"materiály"byly"distribuovány"také"v"čekárnách"Českých"drah."
•! Byl"vydán"orientační"plakát"MB"a"vyvěšen"na"všech"objektech"v"různých"provedeních,"např.:"

Lipník"–"A3"na"áčkovém"stojanu"před"vchodem"do"TIC,"A4"na"nástěnce"v"TIC."
Jeskyně"–"plechová"tabule"A1"venku"na"zdi"před"budovou."
Hranice"–"A4"vedle"dveří"do"TIC."
Helfštýn"–"A2"naproti"pokladně,"hodlají"udělat"větší"50x70"cm."
Přerov"–"A3"na"nástěnce"v"MIC,"ve"výloze"v"IC"v"Předmostí"a"v"budově"radnice"města."
Muzeum"JAK"–"A3"v"pokladně"muzea.""

"

Značka(MORAVSKÁ(BRÁNA(regionální(produkt®""

Regionální"značka"se"plně"rozjela"v"roce"2012"

díky"finančnímu"přispění"Olomouckého"kraje,"

Hranické"rozvojové"agentury,z.s.,""MAS"

Rozvojového"partnerství"Regionu"Hranicko"a"

MAS"Záhoří"–"Bečva,"o.s.."""

Velkým"počinem"pro"rozvoj"značky"bylo"otevření"

obchodu"s"regionálními"produkty"v"červnu"2013"

v"přízemních"prostorách"hranického"Zámku."

Kromě"obchůdku,"kde"si"mohou"lidé"výrobky"

zakoupit,"zde"funguje"i"malá"kavárna."Zde"je"

možné"většinu"výrobků"také"hned"ochutnat.""

V"roce"2014"proběhlo"jedno"kolo"certifikace,"

celkově"4."a"to"v"říjnu,"kdy"jsme"certifikovali"1"

výrobek.""

V"průběhu"roku"jsme"propagovali"místní"

certifikované"výrobce"také"na"různých"místních,"krajských"i"celostátních"akcích,"z"nichž"vybíráme"d"

Bramborový"den"v"Partutovicích,"Regiontour"veletrh"cestovního"ruchu,"Farmářské"trhy"regionu"

Hranicko"na"jaře"i"na"podzim,"prezentace"v"Senátu"PČR,"Hefaiston"na"Helfštýně"či"Dny"Kultury"na"

Zámku"v"Hranicích."

"

IC(Moravská(brána(

Od"června"2013"provozuje"Hranická"rozvojová"agentura"další"služby"z"oblasti"cestovního"ruchu."Jedná"

se" o" půjčovnu" kol" a" koloběžek," malou" kavárnu," prodejnu" regionálních" potravin," veřejný" internet."
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Všechny" tyto" služby" jsou" ve" společných" prostorách" s"Turistickým" informačním" centrem" v"přízemí"

hranického"zámku.""

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

7/&Ostatní&&
"

Strategie(rozvoje(regionu(Hranicko(

V"roce"2014"pokračovaly"práce"na"přípravě"Strategie"rozvoje"regionu"Hranicko"na"roky"2014"d"2020."

Probíhala" setkání" Strategického" výboru," několik" setkání" pracovních" skupin." Bylo" dokončeno"

vyhodnocení" dotazníkových" šetření" d" pro" obyvatele," oblast" cestovního" ruchu" a" pro" podnikatelskou"

sféru."Samostatně"byly"zpracovány"výsledky"pro"město"Hranice.""

Strategie"rozvoje"regionu"Hranicko"by"měla"být"dokončena"do"konce"roku"2015."

"

8/&Finanční&zpráva&&
"

Náklady(( Celkem((

Spotřeba"materiálu"" 676"422"Kč"

Služby"" 727"299"Kč"

Osobní"náklady"" 508"438"Kč"
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Ostatní"náklady"" 24"212"Kč"

Odpisy" 111"398"Kč"

Členské"příspěvky" 45"000"Kč"

Náklady(celkem(( 2(092(769(Kč(

(

Výnosy( Celkem((

Tržby"za"služby" 1"219"233"Kč"

Tržby"za"zboží" 218"521"Kč"

Ostatní"tržby" 163"236"Kč"

Členské"příspěvky"" 61"800"Kč"

Změna"stavu"zásob"NV" 379"421"Kč"

Dotace"" 293"177"Kč"

Výnosy(celkem(( 2(335(388(Kč(

(

Hospodářský(výsledek(( 242(618,68(Kč(

(

9/&Orgány&zájmového&sdružení&&
Ředitel"

Ředitel"je"statutární"zástupce,"řídí"sdružení"a"rozhoduje"o"jejich"obchodních"záležitostech."Ve"své"

činnosti"vychází"z"rozhodnutí"Správní"rady.""

Michaela"Škrobánková,"ředitelka"

"

Správní(rada(

Správní"rada"je"nejvyšším"orgánem"sdružení."Její"členové"jsou"jmenováni"zakladateli"a"rozhodují"o"

nejdůležitějších"otázkách,"jako"jsou"schvalování"rozpočtu"a"koncepce"činnosti,"rozhodování"o"

majetkových"dispozicích,"rozdělení"zisků"a"ztrát"nebo"přijímání"nových"členů.""

Jméno( Zástupce(za( Instituce(

Ing."Petr"Pajdla"

(předseda)"
Mikroregion"Hranicko" Obec"Střítež"nad"Ludinou"

Jana"Černá"
Rozvojové"partnerství"Regionu"

Hranicko"
TJ"SPV"Střítež"nad"Ludinou"
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Vojtěch"Skácel"
Rozvojové"partnerství"Regionu"

Hranicko"
FO"

Libor"Vykopal" Mikroregion"Hranicko" Obec"Ústí"

Radovan"Mikuš" Mikroregion"Hranicko" Obec"Všechovice"

Ing."Radka"

Ondriášová"
Mikroregion"Hranicko" Město"Hranice"

Ing."Filip"

Konečný"

Rozvojové"partnerství"Regionu"

Hranicko"
Ski"klub"Hranice,"o.s."

"

Dozorčí(rada(

Dozorčí"rada"je"kontrolním"orgánem"sdružení,"který"dohlíží"na"činnost"sdružení."Výsledky"kontrol"

předkládá"správní"radě"prostřednictvím"kontrolních"zpráv.""

Jméno( Zástupce(za( Instituce(

Oldřich"

Šnajdárek"

(předseda)"

Mikroregion"Hranicko" Obec"Klokočí"

Jaroslav"Jiříček"
Rozvojové"partnerství"Regionu"

Hranicko"
Golf"club"Radíkov"

Jiří"Andrýs" Mikroregion"Hranicko"" Obec"Černotín"

!

(


