Usnesení
Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko ze dne 9. 12. 2004
66/2004 VH10
Valná hromada schvaluje rozpo tové opat ení v rozpo tu roku 2004 dle p edlo eného návrhu ze dne 9.
prosince 2004. (pro 13, proti 0, zdr el se

0)

67/2004 VH10
Valná hromada schvaluje lenský p ísp vek ve vý i 2000 K na obec a 5 K na obyvatele
mikroregionu. lenský p ísp vek je splatný do konce b ezna 2005. (pro

13, proti

0, zdr el se

Antonín Horník

PhDr. Vladimír Jura ka

p edseda svazku

místop edseda svazku

0)
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Zápis z Valné hromady DSO MR Hranicko ze dne 9. prosince 2004

P ítomni:
Zden k Lév (St íte nad Ludinou)
Rajmond Sláma (Pot tát)
Alena Veli ková (Horní Újezd)
Radovan Miku (V echovice)
Josef ingor (B lotín)
Jaromír Blaha (Jind ichov)
Pavel Sencovici ( ernotín)
Libor Vykopal (Ústí)
Julius vantner (Malhotice)
Mgr. Ji í Kone ný (Milotice nad Be vou)
Vladimír Jura ka (Hranice)
Antoním Horník (Hustope e nad Be vou)
Ji í Tvrdo (Dolní T ice)

Omluveni:
p. Tome ek, pí Str ínková, p. Andris

Hosté:
Jan Balek (MR Hranicko)
Václav Vomá ka (Hustope e nad Be vou)
Roman Haken (CpKP)
Ji í Dane (CpKP)

Program:
1/ Informace z jednání valné hromady ze dne 27. íjna 2004 a jednání rad mikroregionu
2/ Projekt INNOREF podpo ený z programu Interreg IIIc, jeho aktuální p íprava a výhled do
budoucna
3/ P íprava kontokorentího úv ru ur eného k provoznímu financování realizace projektu INNOREF a
jeho schválení
4/ Projednání zm ny rozpo tu na rok 2004 a návrhu rozpo tu na rok 2005
5/ Smlouva s hlavním partnerem projektu INNOREF
6/ R zné
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1/ Informace z jednání valné hromady ze dne 27. íjna 2004 a jednání rad mikroregionu
Pan Horník shrnul usnesení valných hromad a rad a informoval p ítomné o pln ní úkol z nich
vyplývajících.

2/ Projekt INNOREF podpo ený z programu Interreg IIIc, jeho aktuální p íprava a výhled do
budoucna
Pan Horník zrekapitulovat vývoj p ípravy projektu od Valné hromady ze dne 31.3. 2004, kde do lo ke
schválení p ípravy projektu. Stru n popsal d vody, které k p íprav projektu vedly a smysl projektu.
Uvedl, e v souladu s usnesením valné hromady prob hlo výb rové ízení a byla vybrána SOB na
zaji t ní kontokorentního úv ru. Takté ji prob hlo výb rové ízení na pracovníky sekretariátu. Od
za átku prosince na sekretariátu pracuje Jan Balek
dal í dva pracovníci

projektový mana er a od ledna by m li nastoupit

projektový asistent a finan ní mana er.

Návrh smlouvy s hlavním partnerem projektu Regionem Friuli Venezia Giulia by m l být zaslán do
15. prosince 2004, následn bude návrh odborn p elo en do eského jazyka a p edlo en Valné
hromad DSO MR Hranicko dne 22. prosince 2004.

J. Balek dále p edstavil eskou ást rozpo tu projektu Inovace a efektivní vyu ívání zdroj jako
prost edek trvale udr itelného rozvoje (INNOREF) a popsal harmonogram projektu. (rozpo et a
harmonogram jsou p ílohou zápisu).
Dále byl p edstaven informa ní materiál o náro nosti kofinancování projektu. Bylo uvedeno, e na
p edchozím jednání rady nebyl v tomto p ijat konsenzus, jakým zp sobem by m ly být kofinancovány
provozní náklady projektu (náklady na provoz sekretariátu, zahrani ní cesty atd.). Ve h e jsou zatím
t i varianty kofinancování provozních náklad :
a) rozpo ítání náklad na kofinancování na jednotlivé obce dle po tu obyvatel
b)

ást náklad rozpo ítat dle po tu obyvatel a ást náklad p enést na realizátory subprojekt

c) celé provozní náklady p enést na realizátory subprojekt
Valná hromada pov ila sekretariát p ípravou jednotlivých variant do p í tí valné hromady.

Dále byly p edstaveny p íklady projekt , které se dají pova ovat za m kké , tedy mohou obsahovat
investi ní náklady do 10% náklad projektu. P íklady by m ly být inspirací pro starosty p i uva ování
o potenciálních projektech pro INNOREF. ást p íklad byla p evzata od zahrani ních partner a ást
byla identifikována ve strategiích rozvoje m sta Hranic a mikroregionu Záhoran.
Krom uvedených p íklad padly tyto dal í nám ty projekt :
zaji t ní internetových slu eb pro mikroregion
projekty navázané na cyklistické stezky
koncepce vyu ití historických staveb v mikroregionu
program zlep ování kvality ovzdu í mikroregionu
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Pro konzultaci dal ích nám t na projekty, je mohou starostové zasílat na adresu
mikroregionhranicko@seznam.cz.

3/ P íprava kontokorentího úv ru ur eného k provoznímu financování realizace projektu
INNOREF a jeho schválení
Pan Hroník informoval, e návrh smlouvy na zaji t ní kontokorentního úv ru je momentáln
p ipravován pracovníky SOB. M l by být dokon en za átkem p í tího týdne. Bude p edlo en ke
schválení takté na p í tí valné hromad .

4/ Projednání zm ny rozpo tu na rok 2004 a návrhu rozpo tu na rok 2005
Jan Balek informoval, e návrh rozpo tového opat ení roku 2004 byl p ipraven z d vod mo nosti
financování ásti vybavení sekretariátu DSO MR Hranicko z vlastních prost edk ji v roce 2004.
Úv rové prost edky by byly tudí

erpány a po átkem roku 2005.

Valná hromada schválila návrh rozpo tového opat ení na rok 2004.
Dále bylo uvedeno, e bude do p í tí valné hromady p ipraven návrh rozpo tového provizoria na rok
2005, nebo nebude je t znám zp sob dofinancování provozních náklad projektu.

5/ Smlouva s hlavním partnerem projektu INNOREF
Pan Horník informoval, e smlouva se momentáln p ipravuje a její návrh bude MR Hranicko zaslán
do 15. prosince. Po odborném p elo ení do eského jazyka bude návrh smlouvy p edlo en dal í valné
hromad ke schválení. Dále p. Horník uvedl, e se jedná o klí ový krok mikroregionu v p íprav na
realizaci projektu, nebo ostatní kroky se budou odvíjet od n j (podepsání smlouvy na zaji t ní
kontokorentního úv ru, smlouva na externí poradenství, vybavení sekretariátu, uzav ení smlouvy
s pracovníky sekretariátu apod.).

6/ R zné
Jan Balek informoval, e se na MR Hranicko obrátila Základní um lecká kola z Pot tátu s ádostí o
p ísp vek na zaji t ní zahrani ního vým nného pobytu na Ukrajinu. Valná hromada ulo ila Janu
Balkovi pomoci kole v zaji t ní finan ního p ísp vku z Nadace OSF z programu East East .
Dal í Valná hromada byla naplánována na 22. prosince od 13. hodin.
V této souvislosti pí Veli ková po ádala starosty, aby vyu ili osobních kontakt dal ími leny valné
hromady a vyzvali je k ú asti, aby valná hromada byla usná eníschopná.

Zapsal:
Jan Balek
Ov ili:
Antonín Horník, Vladimír Jura ka
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