Usnesení Valné hromady ze dne 16.9. 2005

VH 89/2005
Valná hromada MR Hranicko navrhla a schválila tyto leny komise pro usnesení:
Tome ek Antonín /Opatovice/, Andris Zden k /Bý kovice/ a Lév Zden k /St íte nad Ludinou/ .
Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdr el se: 0

VH 90/2005
Valná hromada MR Hranicko navrhla a schválila tyto ov ovatele zápisu:
PhDr. Vladimír Jura ka a Milu e Str ínková.
Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdr el se:0

VH 91/2005
Valná hromada MR Hranicko schválila p ipravený program Valné hromady.
Hlasování: pro: 18, proti:0, zdr el se:0

VH 92/2005
Valná hromada MR Hranicko schválila aktualizované stanovy Mikroregionu Hranicko dle p edlohy ze
dne 1. zá í 2005.
Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdr el se: 0

VH 93/2005
Valná Hromada MR Hranicko schválila Zprávu auditora o výsledcích p ezkoumání hospoda ení DSO
Mikroregionu Hranicko za ú etní období 2004 spolu se záv re ným ú tem Mikroregionu Hranicko
za rok 2004.
Hlasování: pro:18, proti:0, zdr el se:0

VH 94/2005
Valná Hromada MR Hranicko zvolila Antonína Horníka p edsedou Mikroregionu Hranicko
Hlasování: (pro:18, proti:0, zdr el se:0).

VH 95/2005
Valná Hromada MR Hranicko zvolila leny rady MR Hranicko v tomto slo ení:
PhDr. Vladimír Jura ka

místop edseda MR Hranicko (Hranice), Veli ková Alena (Obec Horní

Újezd), Tome ek Antonín (Obec Opatovice), Otáhalová Alena (Obec Pot tát), Lév Zden k (Obec
St íte nad Ludinou), Miku Radovan (Obec V echovice)
Hlasování: (pro:18, proti:0, zdr el se:0)

Antonín Horník
P edseda svazku

PhDr. Vladimír Jura ka
místop edseda svazku

Zápis z Valné hromady MR Hranicko ze dne 16. zá í 2005
Zú astn ní:
Sláde ek Václav /Polom/
najdárek Old ich /Kloko í/
Sencovici Pavel / ernotín/
Orava Karel /Skali ka/
Pajdla Antonín /Zámrsky/
Vykopal Libor /Ústí/
Miku Radovan /V echovice/
vantner Julius /Malhotice/
Tome ek Antonín /Opatovice/
Andris Zden k /Bý kovice/
Str ínková Milu e /Rouské/
Veli ková Alena / Horní Újezd/
Horník Antonín /Hustope e n/B./
PhDr. Jura ka Vladimír /Hranice/
Otáhalová Alena /Pot tát/
Zdráhala Cyril /Provodovice/
Foltýnek Lubomír /Radíkov/
Lév Zden k /St íte nad Ludinou/

Hosté:
54 zastupitel obcí MR Hranicko dle prezen ní listiny
koordináto i schválených sub-projekt :
tekl Zden k (Regionální energetické centrum, Vala ské Mezi í í)
Ing. Majerová Martina (M Ú Hranice)
Weigel Ev en (Financial Welfare of Regions, Olomouc)
Ing. Kiliánová Helena (Univerzita Palackého Olomouc)
Kucha ík Lumír (Ekocentrum Nový Ji ín)
Ing. Ptá ek Ladislav
Ing. Mikulková Jana (RARSM Olomouc)
lenové rozvojového partnerství: Ing. Reme Pavel (ÚP P erov)
Polusová Veronika (Charita Hranice)
Mar álek Franti ek (ZD Partutovice)
ulák Tomá (CpKP St ední Morava)
Haken Roman (CpKP St ední Morava)

Mgr. Dane Ji í (CpKP St ední Morava)
Ing. Harnová M. (KÚ Olomouckého kraje)
P ívorová Pavla (SLP R Hranice)
Ing. Krbálková Pavla (mana erka MR Záhoran)
Ing. Balek Jan (sekretariát MR Hranicko)
Ing. Caletková Miloslava (sekretariát MR Hranicko)
Valová aneta Dis. (sekretariát MR Hranicko)

Omluvení:
Mgr. P ibyl Martin
Mgr. Kavala Eduard (B lotín)

Program:
1) Úvod
2) Schválení aktualizovaných stanov MR Hranicko
3) Schválení auditu MR Hranicko za rok 2004
4) Volba p edsedy a rady mikroregionu
5) Prezentace innosti MR Hranicko
6) Prezentace schválených sub-projekt v rámci ve ejné výzvy projektu INNOREF realizovaných
v MR Hranicko po dobu 2 let do poloviny roku 2007:
Efektivní vyu ívání biomasy (Ing. Zden k tekl, Regionální energetické centrum, Vala ské
Mezi í í)
Udr itelný rozvoj turistických slu eb (Ing. Martina Majerová , M Ú Hranice)
Efektivní vyu ívání vodních zdroj (Ev en Weigel)
Vyu ití geografického informa ního systému (Ing. Helena Kilianová, Univerzita Palackého
Olomouc)
Revitalizace center obcí (Lumír Kucha ík, Ekocentrum Nový Ji ín)
Certifikace místních produkt a slu eb (Ing. Jana Mikulková, RARSM Olomouc)
Certifikace ivotního prost edí (Ing. Jana Mikulková, RARSM Olomouc)
Informa ní technologie ve zdravotnictví (Mgr. Martin P ibyl, Fakultní nemocnice Olomouc)
7) Diskuse

1) Úvod
Pan p edseda MR Hranicko v echny uvítal na

valné hromad (dále jen VH), která se konala

v prostorách zámku v Hustope ích nad Be vou. Sd lil v em stru nou historii zámku a upozornil na
výstavu obce Hustope e n.B. a také na prezentaci jednotlivých obcí na nást nkách v p ilehlých
prostorách zámku.
Ur il zapisovatelku sl. Valovou. Dále pan p edseda ur il komisi pro usnesení. Byli navr eni a zvoleni
pánové: Tome ek Antonín /Opatovice/, Andris Zden k /Bý kovice/ a Lév Zden k /St íte nad
Ludinou/ (pro: 18, proti: 0, zdr el se: 0).
Jako ov ovatelé zápisu byli navr eni a zvoleni: PhDr. Vladimír Jura ka a Milu e Str ínková (pro:
18, proti: 0, zdr el se:0). Pan p edseda nechal hlasovat o programu Valné hromady. Tento program
byl schválen (pro: 18, proti:0, zdr el se:0).

2) Schválení aktualizovaných stanov MR Hranicko
Pan p edseda Horník se v ech len VH zeptal, zda má n kdo p ipomínky k aktualizovaným stanovám
MR Hranicko. Aktualizované stanovy byly schváleny jednotlivými zastupitelstvy. Nikdo nevystoupil
s p ipomínkou, proto nechal p edseda hlasovat o schválení t chto stanov. Aktualizované stanovy byly
schváleny nadpolovi ní v t inou hlas . (pro: 18, proti: 0, zdr el se:0).

3) Schválení auditu MR Hranicko za rok 2004
Audit spolu se záv re ným ú tem byl zve ejn n na ú edních deskách ve v ech obcích MR Hranicko
15 dn p ed jeho projednáním na VH, tak jak to ukládají stanovy MR Hranicko. Nebyla vznesena
ádná p ipomínka. Pan p edseda Horník proto nechal hlasovat o schválení auditu MR Hranicko za rok
2004. Audit spolu se záv re ným ú tem byl schválen nadpolovi ní v t inou hlas (pro:18, proti:0,
zdr el se:0).

4) Volba p edsedy a rady mikroregionu
Návrh p edjednávala rada mikroregionu na svém jednání dne 30.8. 2005. Doporu ila ponechat nadále
stejného p edsedu MR Hranicko p. Horníka a také stejné slo ení rady MR Hranicko a zachovat tak
kontinuitu práce mikroregionu. Poté dal v em prostor k dopln ní nových kandidát pro pozici
p edsedy, místop edsedy a len rady MR Hranicko. Nikdo nep i el s dal ím návrhem. Nejd íve se
hlasovalo o zp sobu hlasování. lenové VH nadpolovi ní v t inou odhlasovali, e se bude hlasovat
ve ejn (pro:18, proti:0, zdr el se:0). Nejprve se hlasovalo o p edsedovi MR Hranicko, byl jim zvolen
Antonín Horník (pro:18, proti:0, zdr el se:0), dále prob hlo hlasování o místop edsedovi rady, byl
zvolen PhDr. Vladimír Jura ka (pro:18, proti:0, zdr el se:0). Na záv r se hlasovalo o lenech rady
MR Hranicko, byli zvoleni stávající lenové rady MR Hranicko:
Veli ková Alena (Obec Horní Újezd)

Tome ek Antonín (Obec Opatovice)
Otáhalová Alena (Obec Pot tát)
Lév Zden k (Obec St íte nad Ludinou)
Miku Radovan (Obec V echovice)

5) Prezentace innosti MR Hranicko
Pan Balek je t jednou shrnul body oficiálního programu VH a uvedl, e prostor pro otázky bude na
záv r oficiálního programu. Pan Balek ekl, e d vodem pro jsme tuto valnou hromadu naplánovali
v tak hojném po tu, byla snaha seznámit mezi sebou v echny pozvané a hlavn sd lit jim nové
informace týkající se MR Hranicko a schválených sub-projekt . Upozornil v echny na nov vydaný
bulletin MR Hranicko, který v ichni zú astn ní obdr eli p i p íchodu. Poté se v noval výkladu
innosti MR Hranicko na základ powerpointové prezentace. Ve své prezentaci se odkazoval na
bulletin. Sd lil v em, e nás v p ípad dotaz mohou kontaktovat. Informoval v echny o mo nosti
p ihlásit se do pracovních skupin k jednotlivým sub-projekt m. Záv rem se zmínil o nových
internetových stránkách MR Hranicko, které za nou fungovat od íjna 2005. Zeptal se, zda má n kdo
n jaký dotaz. Nikdo se na nic netázal a tak ukon il svoji prezentaci.
Pan Horník p ivítal

Ing. Harnovou z Krajského ú adu Olomouckého kraje (odbor strategického

rozvoje kraje). Poté upozornit v echny ú astníky, kte í se nezapsali do prezen ní listiny, aby tak
u inili dodate n .

6) Prezentace schválených sub-projekt v rámci ve ejné výzvy projektu INNOREF
realizovaných v MR Hranicko po dobu 2 let do poloviny roku 2007:
Pan Horník stru n shrnul význam projektu INNOREF a také úlohu pracovních skupin. Uvedl, e
koncem

ervence tohoto roku bylo schváleno 8 sub-projekt

v rámci ve ejné výzvy projektu

INNOREF realizovaných v MR Hranicko. Tyto sub-projekty pob í do poloviny roku 2007. Ka dý
sub-projekt má svoji pracovní skupinu, která se pravideln

schází a jejím úkolem je radit

koordinátor m sub-projekt s dal ím vývojem sub-projektu. Poté vyzval jednotlivé sub-projektanty,
aby v em zú astn ným stru n shrnuli sv j sub-projekt.
Sub-projektanti tak u inili bu to p ímo nebo za pomoci powerpointové prezentace v následujícím
po adí:
Efektivní vyu ívání biomasy (Ing. Zden k tekl, Regionální energetické centrum, Vala ské
Mezi í í)
Udr itelný rozvoj turistických slu eb (Ing. Martina Majerová , M Ú Hranice)
Efektivní vyu ívání vodních zdroj (Ev en Weigel)
Vyu ití geografického informa ního systému (Ing. Helena Kilianová, Univerzita Palackého
Olomouc)

Revitalizace center obcí (Lumír Kucha ík, Ekocentrum Nový Ji ín)
Certifikace místních produkt a slu eb (Ing. Jana Mikulková, RARSM Olomouc)
Certifikace ivotního prost edí (Ing. Jana Mikulková, RARSM Olomouc)
Informa ní technologie ve zdravotnictví (Mgr. Martin P ibyl, Fakultní nemocnice Olomouc),
jeliko se pan P ibyl nedostavil na VH, musel tento projekt za n j odprezentoval p. Balek

7) Diskuse
Pan Horník vyzval ty, kte í mají n jaké dotazy, i p ipomínky nech vystoupí. Nikdo
nevystoupil, a tak pan p edseda ukon il oficiální program valné hromady. Pod koval v em za
trp livost a pozornost a vyzval v echny k tanci, ke kterému hrála kapela Nejistota pod
vedením pana u itele Zemánka.

Zapsala: aneta Valová

Ov ili:

PhDr. Vladimír Jura ka
starosta Hranic

Milu e Str ínková
starostka Rouské
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