Usnesení Valné hromady ze dne 9.3. 2006
VH 1/2006
Valná hromada MR Hranicko navrhla a schválila tyto členy komise pro usnesení:
Sencovici Pavel /Černotín/, Ing. Černocká Marie /místostarostka Opatovic/, Šnajdárek Oldřích
/Klokočí/.
(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0).

VH 2/2006
Valná hromada MR Hranicko navrhla a schválila tyto ověřovatele zápisu:
Horník Antonín a Lév Zdeněk.
(pro: 18, proti: 0, zdržel se:0).

VH 3/2006
Valná hromada MR Hranicko schválila rozšířený program Valné hromady o body Smlouva o
partnerství a spolupráci s Olomouckým krajem a Volba členů Kontrolní komise na rok 2006.
(pro: 18, proti:0, zdržel se:0)

VH 4/2006
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o realizaci sub-projektů za období září –
prosinec 2005.
(pro: 18, proti:0, zdržel se:0)

VH 5/2006
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o způsobu zajištění kofinancování projektu
INNOREF v roce 2006 a souhlasí s podáním žádosti o finanční příspěvek zařazený mezi významné
projekty Olomouckého kraje pro rok 2006.
(pro: 18, proti:0, zdržel se:0)

VH 6/2006
Valná hromada MR Hranicko po projednání revokuje usnesení VH 104/2005 o výši mimořádných
členských příspěvcích na rok 2006 a nahrazuje ho níže uvedenými částkami.

Obec
Bělotín
Býškovice
Černotín
Dolní Těšice
Horní Těšice
Horní Újezd

Počet
obyvatel
1 623
392
756
36
158
436

podíl
na
sub-projekt
BRIE
17 853
4 312
8 316
396
1 738
4 796

podíl na
sub-projekt
STS
17 042
4 116
7 938
378
1 659
4 578

podíl na subprojekt
RECOVER
0
0
0
0
0
0

podíl na subprojekt
EWARU
0
0
0
0
0
0

Hranice
Hustopeče nad Bečvou
Klokočí
Malhotice

19 568
1 762
232
339

162 054
19 382
2 552
3 729

0
18 501
2 436
3 560

0
0
0
0

0
0
0
0

Milotice nad Bečvou
Opatovice
Partutovice
Polom
Potštát
Provodovice
Radíkov
Rouské
Skalička
Střítež nad Ludinou
Ústí
Všechovice
Zámrsky

246
777
483
275
1 197
143
137
233
545
835
564
862
200

2 706
8 547
5 313
3 025
13 167
1 573
1 507
17 638
5 995
9 185
6 204
9 482
2 200

2 583
8 159
5 072
2 888
12 569
1 502
1 439
2 447
5 723
8 768
5 922
9 051
2 100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
177 848
0
0
0

0
0
0
0
116 796
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem

31 799

311 670

128 431

177 848

116 796

(pro: 18, proti:0, zdržel se:0)

VH 7/2006
Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje Záměr Rozvojového partnerství Regionu
Hranicko.
(pro: 18, proti:0, zdržel se:0)

VH 8/2006
Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje:
-

Smlouvu o partnerství a spolupráci s Olomouckým kraje za účelem realizace projektu
„Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů
v Olomouckém kraji“

-

Dodatek č.1 ke Smlouvu o partnerství a spolupráci s Olomouckým kraje za účelem realizace
projektu „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů
v Olomouckém kraji“

-

účast předsedy svazku na zahraniční studijní cestě do Irska ve dnech 28.3. – 3.4.2006

(pro: 17, proti:0, zdržel se:0) pan starosta Orava Karel /Skalička/ se omluvil a odešel.

VH 9/2006
Valná hromada MR Hranicko po projednání majetkových záležitostí schvaluje:
-

zařazení majetku pořízeného v letech 2004 a 2005 dle uvedené tabulky:

Inventární
číslo
ZIU2/04/6
ZIU2/04/14
ZIU3/05/10
ZIU4/05/11
ZIU6/05/13
ZIU1/04/1

Název

MS Office Pro 2003
Windows XP Home Edition CZ OEM
MS Office Basic 2003 CZ OEM (2ks)
Účetní program Gordic
Program Kniha odesl.fa KOF
Telefon Sony-Ericsson T630
Notebook ACER 2353
ZIU2/04/2
výr.č. LXT10501044837981ED00
Notebook ACER 2303Ci
ZIU2/04/3
výr.č. LXT560611444505141EM01
ZIU2/04/4
PC Office plus, výr.č. 2004A1412
Monitor AOC 17"
ZIU2/04/5
výr.č.K5CG49A610696
ZIU1/04/15
Twist - sada Sony Ericsson T230
ZIU3/04/16
Brašna MultiTrend
ZIU3/04/17
Brašna MultiTrend Big
Nábytek do kanceláře
ZIU1/05/7
(ASISTENT - expresní sestava)
ZIU2/05/8
Koberec Koala 60
Tiskárna HP Business InkJet 1100d
ZIU3/05/9
výr.č.: SCN42122ONX
ZIU5/05/12
Brother fax-T96
operativní evidence Skener Canon LiDE35
operativní evidence AVG 7.0
(3 ks)
operativní evidence USB disk

Pořizovací
cena (Kč)
9 472,40
2 689,40
11 781
22 901
3 213
5 499

Poznámka

30 965

FD 10/04

32 690
13 268,50

FD 10/04
FD 10/04

5 388
2 699
2 095
2 295

FD 10/04
PV 3/04
PV 1/04
PV 1/04

34 320
13 423

FD 2/05
FD 3/05

7 176
4 391
2 844
1 497
863

FD 4/05
FD 29/05
FD 29/05
FD 6/05
PV 1/04

FD 10/04
FD 10/04
FD 4/05
FD 18/05
FD 45/05
PV 3/04

-

zařazení do majetku mikroregionu dopravní značení na cyklotrase č. 6224, č. 6225, č. 6226
v Mikroregionu Rozvodí v celkové hodnotě 173.506 Kč pořízeného na základě smluv ze dne
31.8.2005 uzavřené mezi DSO MR Rozvodí a MR Hranicko a ze dne 18.10.2005 mezi MR
Hranicko a Doznač v.o.s..

-

vyřazení majetku – dopravní značení na cyklotrase č. 6224, č. 6225, č. 6226 v Mikroregionu
Rozvodí v celkové hodnotě 173.506 Kč pořízeného na základě smluv ze dne 31.8.2005
uzavřené mezi DSO MR Rozvodí a MR Hranicko a ze dne 18.10.2005 mezi MR Hranicko a
Doznač v.o.s..- z evidence majetku mikroregionu a převod do majetku Mikroregionu Rozvodí

(pro: 17, proti:0, zdržel se:0)

VH 10/2006
Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje aktualizaci Strategie rozvoje Regionu Hranicko
pro léta 2006 až 2013 a pověřuje CpKP střední Morava dopracováním akčního plánu na léta 2006 a
2007.
(pro: 17, proti:0, zdržel se:0)

VH 11/2006
Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje zprávu o činnosti Kontrolní komise za rok
2005.
(pro: 17, proti:0, zdržel se:0)

VH 12/2006
Valná hromada MR Hranicko zvolila po uplynutí funkčního období Kontrolní komisi ve složení:
Ing. Pajdla, Ing. Vomáčka , paní Stržínková.
(pro: 17, proti:0, zdržel se:0)

VH 13/2006
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí zapojení Sekretariátu MR Hranicko do přípravy
projektu „Rozšíření nabídky vzdělávacích programů SOŠ Hranice“ do Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů.
(pro: 17, proti:0, zdržel se:0)

Antonín Horník
Předseda svazku

PhDr. Vladimír Juračka
místopředseda svazku

Zápis z Valné hromady MR Hranicko ze dne 9. března 2006
Zúčastnění:
Švantner Julius /Malhotice/
Lév Zdeněk /Střítež nad Ludinou/
Žingor Josef /místostarosta Bělotín/
Otáhalová Alena /Potštát/
Kandler Jiří /Partutovice/
Sládeček Václav /Polom/
Andris Zdeněk /Býškovice/
Stržínková Miluše /Rouské/
Orava Karel /Skalička/
Buzinis Pavel /Provodovice/
Vykopal Libor /Ústí/
Horník Antonín /Hustopeče n/B./
Sencovici Pavel /Černotín/
Ing. Černocká Marie /místostarostka Opatovic/
Veličková Alena / Horní Újezd/
Šnajdárek Oldřích /Klokočí/
Pala Arnošt /Zámrsky/
Konečný Jiří /Milotice nad Bečvou/

Hosté:
Ing. Štekl Zdeněk (Projektový manažer – BRIE)
Koláčková Anna (MR Podlesí)
Konečný Filip (předseda obč. sdružení Rozvoj.partnerství Regionu Hranicko)
Pajdla Petr (Střítež nad Ludinou)
Ing. Balek Jan (sekretariát MR Hranicko)
Ing. Caletková Miloslava (sekretariát MR Hranicko)
Valová Žaneta Dis. (sekretariát MR Hranicko)

Omluvení:
Mikuš Radovan /Všechovice/
PhDr. Juračka Vladimír /Hranice/
Foltýnek Lubomír /Radíkov/
Matyska Zdeněk /Horní Těšice/

Tvrdoň Jiří /Dolní Těšice/

Program:
1) Úvod
2) Zpráva o realizaci sub-projektů
3) Kofinancování projektu INNOREF
4) Úprava členských příspěvků na rok 2006
5) Záměr Rozvojového partnerství Regionu Hranicko pro program LEADER ČR
6) Sběr námětů projektů pro Krajský úřad Olomouckého kraje
7) Smlouva o partnerství a spolupráci s Olomouckým krajem
8) Zařazení a vyřazení majetku
9) Strategie rozvoje Mikroregionu Hranicko
10) Zpráva o činnosti Kontrolní komise
11) Volba členů Kontrolní komise na rok 2006
12) Další připravované projekty
13) Různé
14) Diskuse

1) Úvod
Pan předseda MR Hranicko všechny uvítal na valné hromadě (dále jen VH), která se konala ve
společenském centru v Čertnotíně.
Určil zapisovatelku sl. Valovou. Dále pan předseda určil komisi pro usnesení. Byli navrženi a zvoleni:
Sencovici Pavel /Černotín/, Ing. Černocká Marie /místostarostka Opatovic/, Šnajdárek Oldřích
/Klokočí/ (pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0).
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Horník Antonín a Lév Zdeněk (pro: 18, proti: 0,
zdržel se:0).
Pan předseda nechal hlasovat o rozšířeném program Valné hromady o body Smlouva o partnerství a
spolupráci s Olomouckým krajem a Volba členů Kontrolní komise na rok 2006, rozšířený program byl
schválen (pro: 18, proti:0, zdržel se:0).
Sl. Caletková požádala přítomné starosty o vyplnění kontaktních údajů na podatelny obecních úřadů.

2) Zpráva o realizaci sub-projektů
Pan Balek seznámil starosty s průběhem realizace sub-projektů projektu INNOREF na základě
powerpointové prezentace.
- sub-projekt STS (Udržitelný rozvoj cestovního ruchu) – pan Balek informoval o sestavení pracovní
skupiny k tomuto sub-projektu, dále o výběru firmy, která zpracuje koncepci cestovního ruchu a
marketingovou studii, uvedl, že dojde k návrhu turistických produktů a tisku propagačních materiálů,
nakonec sdělil, že v první etapě bylo profinancováno 117 886 Kč

- sub-projekt BRIE (Regionální trh s biomasou) – pan Štekl uvedl, že v letošním roce došlo
k realizaci nákupu stroje pro spalování peletek, zpracovává se Územně energetická koncepce, která se

týká všech obcí MR Hranicko, dále uvedl, že došlo k sestavení pracovní skupiny, která měla již
několik schůzek, a se kterou chtějí připravovat záměry k realizaci investiční záležitosti, informoval
VH o první vzdělávací akci, která proběhla v Ústí, jejíž součástí je bezplatné poradenství, pan Balek
poté doplnil, že v první etapě bylo profinancováno 386 947 Kč

- sub-projekt RECOVER (Revitalizace center obcí) – pan Balek informoval o sestavení pracovní
skupiny a místních skupin k plánování revitalizace obcí, o plánovacím víkendu s veřejností,
podnikateli a spolky, který proběhne v květnu 2006, o koncepci návrhů řešení prostor tzn. k úpravě
dané lokality, nakonec sdělil, že v první etapě bylo profinancováno 230 476 Kč
- sub-projekt EWARU (Efektivní využívání vodních zdrojů) – pan Balek informoval o výběru firmy
na zpracování projektových dokumentací k vodovodní síti, v současné době probíhají terénní
průzkumy, prověření zásahů do přírodních lokalit, technický rozvrh stavby, oznamovací schůze pro
občany o projektu, nakonec sdělil, že v první etapě bylo profinancováno 117 267 Kč
- sub-projekt PROAGRITOUR (Certifikace zemědělsko-turistických produktů) – pan Balek
informoval VH, že došlo ke změně nositele sub-projektu z Regionální agentury pro rozvoj střední
Moravy na Vysokou školu logistiky, proběhla již první schůzka - Open Meeting 1. března 2006, tento
sub-projekt povede k podpoře prodeje zemědělských produktů udělením známky kvality vybraným
podnikatelům na Hranicku, v první etapě nebyl díky změně nositele čerpán rozpočet.
- sub-projekt STRASSE (Prostorové plánování udržitelného rozvoje) – pan Balek uvedl, že
v současné době dochází ke sběru podkladových dat – zmapování územních plánů obcí, statistických
dat, kartografických podkladů, stanovování indikátorů trvale udržitelného rozvoje regionu, dalšími
kroky bude sada indikátorů vybraných oblastí, digitální podoba územních plánů pro všechny obce,
analýza území, nakonec sdělil, že v první etapě bylo profinancováno 366 874 Kč
- sub-projekt INNOMED (Zefektivnění zdravotnického systému) – pan Balek uvedl, že tento subprojekt přesahuje hranice regionu, v současné době proběhla anketa o systému medicíny založené na
důkazech, které se zúčastnilo 343 respondentů, došlo k rozběhnutí spolupráce s hranickou nemocnicí a
dalšími nemocnicemi, probíhají vzdělávací kurzy pro účastníky sub-projektu, nakonec sdělil, že
v první etapě bylo profinancováno 463 537 Kč
- sub-projekt AEDES (Certifikace životního prostředí) – tento sub-projekt realizuje na Hranicku
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, přes počáteční problémy se sub-projekt podařilo
rozběhnout , došlo ke spolupráci mezi Regionální agenturou a MR Záhoran a k vytipování oblastí, ve
kterých bude sub-projekt realizován, že v první etapě bylo profinancováno 189 725 Kč.
V neposlední řadě se pan Balek zmínil o synergii dopadů sub-projektů na region.
Na otázku pana Horníka, zda má někdo k tomuto bodu dotaz, nikdo nevystoupil, proto pan Horník
nechal hlasovat o tom, že Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o realizaci subprojektů za období září – prosinec 2005 (pro: 18, proti:0, zdržel se:0).

3) Kofinancování projektu INNOREF
Sl. Caletková popsala VH náklady projektu INNOREF rozklíčené na jednotlivé sub-projekty v letech
2004 -2007. Dále se zmínila o spolufinancování projektu INNOREF bez účasti Ministerstva pro místní
rozvoj (dále jen MMR) a Krajského úřadu Olomouckého kraje. Pokud nezískáme dotace, bude nutné
projekt dále spolufinancovat částkou 1 343 101 Kč.
Žádost o příspěvek z Krajského úřadu Olomouckého kraje v programu Významných projektů budeme
předkládat do rady Ol. kraje,které se koná dne 23.března 2006..Bbudeme žádat 7% z rozpočtu projektu
na roky 2006 a 2007.
Budeme také žádat o dotace z ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR). MMR bude vyhlašovat
dotační program na spolufinancování projektů INTEREG IIIC na konci března 2006. Budeme zde
žádat maximální možnou částku 12,5% z rozpočtu projektu na roky 2006 a 2007.
Sl.Caletková dále informovala členy VH o výdajích vzniklých mimo projekt INNOREF, které tvoří
bankovní poplatky, úroky z úvěru, kursové ztráty a také ostatní výdaje jako např. pojištění
kooperativa, náklady vzniklé ve spolupráci s MR Rozvodím atd.
Uvedla, že na účtu MR Hranicko bylo + 156 797 Kč ( k 28.2. 2006 ) a na účtu INNOREF bylo
– 2 088 821 Kč ( k 28.2. 2006 ).
Na otázku pana Horníka, zda má někdo k tomuto bodu dotaz, nikdo nevystoupil, proto pan Horník
nechal hlasovat o tom, že Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o způsobu zajištění
kofinancování projektu INNOREF v roce 2006 a souhlasí s podáním žádosti o finanční příspěvek
zařazený mezi významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2006 (pro: 18, proti:0, zdržel se:0).
4) Úprava členských příspěvků na rok 2006
Sl. Caletková uvedla, že tato změna se týká pouze obcí, které jsou zapojeny do sub-projektů EWARU
a RECOVER, jmenovitě obcí Potštát, Střítež nad Ludinou, Hustopeče nad Bečvou, Radíkov a Hranice.
Dochází ke změně výpočtů členských příspěvků na sub-projekty EWARU a RECOVER. Členské
příspěvky budou do MR Hranicko vkládat pouze obce, které jsou nositeli sub-projektu. Převod
spolufinancování ostatních obcí zapojených do projektů je řešen pomocí smluv, které uzavřely obce
mezi sebou, ne tedy prostřednictvím MR Hranicko, jak bylo původně plánováno.
Na otázku pana Horníka, zda má někdo k tomuto bodu dotaz, nikdo nevystoupil, proto pan Horník
nechal hlasovat o tom, že Valná hromada MR Hranicko po projednání revokuje usnesení VH
104/2005 o výši mimořádných členských příspěvcích na rok 2006 a nahrazuje ho níže uvedenými
částkami.

Obec
Bělotín
Býškovice
Černotín
Dolní Těšice
Horní Těšice
Horní Újezd

Počet
obyvatel
1 623
392
756
36
158
436

podíl
na
sub-projekt
BRIE
17 853
4 312
8 316
396
1 738
4 796

podíl na
sub-projekt
STS
17 042
4 116
7 938
378
1 659
4 578

podíl na subprojekt
RECOVER
0
0
0
0
0
0

podíl na subprojekt
EWARU
0
0
0
0
0
0

Hranice
Hustopeče nad Bečvou
Klokočí
Malhotice

19 568
1 762
232
339

162 054
19 382
2 552
3 729

0
18 501
2 436
3 560

0
0
0
0

0
0
0
0

Milotice nad Bečvou
Opatovice
Partutovice
Polom
Potštát
Provodovice
Radíkov
Rouské
Skalička
Střítež nad Ludinou
Ústí
Všechovice
Zámrsky

246
777
483
275
1 197
143
137
233
545
835
564
862
200

2 706
8 547
5 313
3 025
13 167
1 573
1 507
17 638
5 995
9 185
6 204
9 482
2 200

2 583
8 159
5 072
2 888
12 569
1 502
1 439
2 447
5 723
8 768
5 922
9 051
2 100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
177 848
0
0
0

0
0
0
0
116 796
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem

31 799

311 670

128 431

177 848

116 796

(pro: 18, proti:0, zdržel se:0)
5) Záměr Rozvojového partnerství Regionu Hranicko pro program LEADER ČR
Pan Balek uvedl, že jádrem je Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, jelikož pro LEADER ČR je
nezbytná právní subjektivita, proto se jedná o občanské sdružení, které čítá 32 členů a je tvořeno
z 31% obcemi a institucemi veřejné zprávy, 28% zemědělci, 16% podnikateli, 16% spolky a
zájmovými organizacemi a 9% fyzickými osobami. Poté představil pana Filipa Konečného – předsedu
tohoto občanského sdružení a popsal také organizační strukturu občanského sdružení. Uvedl, co je
základním strategickým cílem, sdělil členům VH, že záměr Rozvojového partnerství Regionu
Hranicko je rozdělen do dvou opatření, první se týká rozšíření infrastruktury služeb cestovního ruchu a
druhé investic na podporu odbytu místních tradičních zemědělských produktů. Sdělil, že programu
LEADER ČR žádáme maximální částku 10 mil. Kč, kterou chceme rozdělit mezi dvě výše uvedené
opatření. Do 13. března 2006 bude podána žádost o podoporu záměru na Ministerstvo zemědělství, do
1 – 1,5 měsíce by mělo dojít k vyhodnocení žádostí.

Na otázku pana Horníka, zda má někdo k tomuto bodu dotaz, nikdo nevystoupil, proto pan Horník
nechal hlasovat o tom, že Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje Záměr Rozvojového
partnerství Regionu Hranicko (pro: 18, proti:0, zdržel se:0).

6) Sběr námětů projektů pro Krajský úřad Olomouckého kraje
Pan Balek informoval členy VH o projektu, který realizuje Olomoucký kraj s finanční podporou EU,
jedná se o projekt Partnerství pro rozvoj. V rámci kterého jsou na III. obcích zřizovány funkce
euromanažerů. Sběrači projektů budou shromažďovat náměty projektů do krajské databáze.
Sekretariát MR Hranicko se nemohl přihlásit do řízení o sběrače projektů a proto se M. Caletková a H.
Balek přihlásili individuálně. Byli vybráni za sběrače projektů: M. Caletková v neziskovém sektoru a
H. Balek ve veřejném sektoru. Peníze, které obdrží za práci v rámci tohoto projektu se oba rozhodli
vložit formou daru do MR Hranicko.
Informoval starosty o tom, že v průběhu dubna bude provádět sběr těchto námětů a v nejbližší době si
domluví schůzky se starosty obcí na Hranicku. Sběr náměrů od obcí MR Záhoran bude provádět p.
Krbálková, manažerka mikroregionu Záhoran a sběr mezi podnikateli v celém ORP Hranice provádí p.
Hübl, starosta Teplic nad Bečvou.
Na otázku pana Horníka, zda má někdo k tomuto bodu dotaz, nikdo nevystoupil.

7) Smlouva o partnerství a spolupráci s Olomouckým krajem
Sl. Caletková uvedla, že Smlouva o partnerství a spolupráci s Ol. krajem souvisí ze Sběrači
projektů,jelikož se jedná o další aktivitu kraje v rámci projektu Partnerství pro rozvoj.
Dále uvedla, že panu Horníkovi jakožto předsedovi mikroregionu byla nabídnuta zahraniční služební
cesta do Irska, region Duhallow ve dnech 28.3.-3.4. 2006, podmínky této cesty jsou podrobněji
specifikovány v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci.
Na otázku pana Horníka, zda má někdo k tomuto bodu dotaz, nikdo nevystoupil, proto pan Horník
nechal hlasovat o tom, že Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje:
-

Smlouvu o partnerství a spolupráci s Olomouckým kraje za účelem realizace projektu
„Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů
v Olomouckém kraji“

-

Dodatek č.1 ke Smlouvu o partnerství a spolupráci s Olomouckým kraje za účelem realizace
projektu „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů
v Olomouckém kraji“

-

účast předsedy svazku na zahraniční studijní cestě do Irska ve dnech 28.3. – 3.4.2006

(pro: 17, proti:0, zdržel se:0) pan starosta Orava Karel /Skalička/ se omluvil a odešel.

8) Zařazení a vyřazení majetku
Sl. Caletková uvedla, že MR Hranicko pořídil v letech 2004-2005 majetek v níže uvedené t abulce.
Dle stanov musí být pořízení majetku předem schváleno VH MR Hranicko, k tomu v předchozích
letech nedošlo, proto žádáme členy VH aby pořízení tohoto majetku schválili dodatečně. Dále uvedla,
že nově pořízeným majetkem je Dopravní značení dle projektové dokumentace „Vyznačení cyklotras
v Mikroregionu Rozvodí“ v celkové hodnotě 173 506,- Kč. Označení cyklotrasy bylo pořízeno v rámci
smlouvy o dílo, kterou uzavřel Mikroregion Hranicko s Mikroregionem Rozvodí. Předmětem smlouvy
bylo zajištění koordinace a částečná realizace projektu „Po stopách využívání vodní a větrné energie“.
Jednou z aktivit, ke které se Mikroregion Hranicko v rámci smlouvy zavázal, bylo zajištění označení
cyklotrasy.
Aby bylo vše účetně v pořádku, je nutné nejprve označení cyklotrasy zavést do majetku a následně
majetek vyřadit a předat Mikroregionu Rozvodí. Mikroregion Rozvodí již pořízení tohoto majetku
uhradil na účet Mikroregionu Hranicko.
Na otázku pana Horníka, zda má někdo k tomuto bodu dotaz, nikdo nevystoupil, proto pan Horník
nechal hlasovat o tom, že Valná hromada MR Hranicko po projednání majetkových záležitostí
schvaluje:
-

zařazení majetku pořízeného v letech 2004 a 2005 dle uvedené tabulky:

Inventární
číslo
ZIU2/04/6
ZIU2/04/14
ZIU3/05/10
ZIU4/05/11
ZIU6/05/13
ZIU1/04/1

Název

MS Office Pro 2003
Windows XP Home Edition CZ OEM
MS Office Basic 2003 CZ OEM (2ks)
Účetní program Gordic
Program Kniha odesl.fa KOF
Telefon Sony-Ericsson T630
Notebook ACER 2353
ZIU2/04/2
výr.č. LXT10501044837981ED00
Notebook ACER 2303Ci
ZIU2/04/3
výr.č. LXT560611444505141EM01
ZIU2/04/4
PC Office plus, výr.č. 2004A1412
Monitor AOC 17"
ZIU2/04/5
výr.č.K5CG49A610696
ZIU1/04/15
Twist - sada Sony Ericsson T230
ZIU3/04/16
Brašna MultiTrend
ZIU3/04/17
Brašna MultiTrend Big
Nábytek do kanceláře
ZIU1/05/7
(ASISTENT - expresní sestava)
ZIU2/05/8
Koberec Koala 60
Tiskárna HP Business InkJet 1100d
ZIU3/05/9
výr.č.: SCN42122ONX
ZIU5/05/12
Brother fax-T96
operativní evidence Skener Canon LiDE35
operativní evidence AVG 7.0
(3 ks)
operativní evidence USB disk

Pořizovací
cena (Kč)
9 472,40
2 689,40
11 781
22 901
3 213
5 499

Poznámka

30 965

FD 10/04

32 690
13 268,50

FD 10/04
FD 10/04

5 388
2 699
2 095
2 295

FD 10/04
PV 3/04
PV 1/04
PV 1/04

34 320
13 423

FD 2/05
FD 3/05

7 176
4 391
2 844
1 497
863

FD 4/05
FD 29/05
FD 29/05
FD 6/05
PV 1/04

FD 10/04
FD 10/04
FD 4/05
FD 18/05
FD 45/05
PV 3/04

-

zařazení do majetku mikroregionu dopravní značení na cyklotrase č. 6224, č. 6225, č. 6226
v Mikroregionu Rozvodí v celkové hodnotě 173.506 Kč pořízeného na základě smluv ze dne
31.8.2005 uzavřené mezi DSO MR Rozvodí a MR Hranicko a ze dne 18.10.2005 mezi MR
Hranicko a Doznač v.o.s..

-

vyřazení majetku – dopravní značení na cyklotrase č. 6224, č. 6225, č. 6226 v Mikroregionu
Rozvodí v celkové hodnotě 173.506 Kč pořízeného na základě smluv ze dne 31.8.2005
uzavřené mezi DSO MR Rozvodí a MR Hranicko a ze dne 18.10.2005 mezi MR Hranicko a
Doznač v.o.s..- z evidence majetku mikroregionu a převod do majetku Mikroregionu Rozvodí

(pro: 17, proti:0, zdržel se:0)

9) Strategie rozvoje Mikroregionu Hranicko
Pan Balek uvedl, že došlo ke změně názvu strategie ze Strategie rozvoje Mikroregionu Hranicko na
Strategii rozvoje Regionu Hranicko.
Pan Škrabal představil členům VH definitivní návrh Strategie rozvoje Regionu Hranicko, uvedl, že její
zpracování probíhalo v několika úrovních z nichž nejvíce se pracovalo na návrhové části
v jednotlivých opatřeních. Poté popsal Schéma struktury strategické části, dále Přehled návrhové části
aktualizace strategie, kde se zmínil o jednotlivých prioritách a opatřeních, které patří do daných priorit.
Pan Haken poté představil projekt Komunitní plánování sociálních služeb, který vychází ze strategie
rozvoje na území MR Hranicka. Cílem projektu je vytvoření metodiky pro plánování sociálních
služeb. Výsledkem bude Plán rozvoje sociálních služeb v regionu, uvedl, že je zde stále možnost stát
se členy pracovních skupin.
Pan Škrabal se poté vrátil opět ke strategii a uvedl, že součástí strategie je systém řízení – management
rozvoje, systém financování strategie a také systém aktualizace – monitoring a vyhodnocování.
Na otázku pana Horníka, zda má někdo k tomuto bodu dotaz, vystoupil pan Konečný, který chtěl
vědět, zda strategie určuje konkrétné cíle v měřitelné veličině. Pan Škrabal odpověděl, že u každé
z priorit je uveden popis cíle konkrétní priority. Pan Balek to doplnil, uvedl, že můžeme pouze
hodnotit odhadem, jelikož mikroregion je závislý na dotacích. Vodítkem pro hodnocení bude akční
plán, který bude zpracován za dané období (zpravidla rok) – bude v něm vytýčeno, čeho se za toto
období dosáhlo a naopak. Akční plán ještě není v definitivní podobě, musí projít připomínkováním
Rozvojového partnerství, avšak návrh Akčního plánu je k dispozici na Sekretariátu MR Hranicko.
V průběhu dubna 2006 dojde k jeho projednání v Rozvojovém partnerství, jeho naplnění by mohlo být
provedeno prostřednictvím obcí MR Hranicko, které poskytnou Programy obnovy vesnice, Akční plán
by měl být dokončen do konce dubna, proto pan Škrabal požádal starosty, aby zaslali Program obnovy
jejich obce na Centrum pro komunitní plánování či na Sekretariát MR Hranicko.
Pan Horník nechal hlasovat o tom, že Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje
aktualizaci Strategie rozvoje Regionu Hranicko pro léta 2006 až 2013 a pověřuje CpKP střední
Morava dopracováním akčního plánu na léta 2006 a 2007 (pro: 17, proti:0, zdržel se:0).

10) Zpráva o činnosti Kontrolní komise
Pan Pajdla (předseda Kontrolní komise pro rok 2005) informoval členy VH o výsledku kontroly.
Uvedl, že VH MR Hranicko zvolila dne 1.3. 2005 kontrolní komisi (dále jen KK) ve složení: Miluše
Stržínková, Ing. Václav Vomáčka, Ing. Petr Pajdla. Kontrolní komise dne 5.4. 2005 na své první
schůzce v tomto složení zvolila předsedu – Petra Pajdlu. Následně byla provedena kontrola interních
předpisů MR Hranicko a provedení inventarizace majetku k 31.12.2004. Při kontrole nebyla zjištěna
významná porušení povinností při správě svěřeného majetku, ani při hospodaření s veřejnými
prostředky. Kontrolou byly zjištěny dílčí nedostatky, k jejichž odstranění KK uložila následující
opatření: doplnit formální náležitosti směrnic, aktualizovat směrnici o oběhu účetních dokladů, doplnit
formální náležitosti inventarizačních zápisů a soupisů majetku.
Druhá kontrola byla provedena v sídle sekretariátu MR Hranicko dne 28.7. 2005. Kontrola byla
zaměřena na hospodaření svazku obcí za období 1-6/2005 v souladu se schváleným rozpočtem a
namátkovou kontrolou vyúčtovaných cestovních náhrad. Při kontrole nebyla zjištěna významná
porušení povinností při správě svěřeného majetku ani při hospodaření s veřejnými prostředky.
Kontrolou byly zjištěny dílčí nedostatky, k jejichž odstranění KK uložila následující opatření:
dodržovat ustanovení zákona o cestovních náhradách a vnitřní směrnici č.1 pokyn pro vedení
účetnictví a oběh účetních dokladů, vypracovat vnitřní předpis k provádění inventarizace majetku,
zpracovat rozpočtové opatření k odstranění nesouladu mezi skutečnými výdaji k 30.6. 2005 a
schváleným rozpočtem.
Uvedl, že plán kontrol na rok 2006 bude vytvořen nově zvolenou KK.
Na otázku pana Horníka, zda má někdo k tomuto bodu dotaz, nikdo nevystoupil, proto pan Horník
nechal hlasovat o tom, že Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje zprávu o činnosti
Kontrolní komise za rok 2005 (pro: 17, proti:0, zdržel se:0).
11) Volba členů Kontrolní komise na rok 2006
Pan Horník navrhnul ponechat členy KK ve stejném složení jako v roce 2005. Na otázku, zda má
někdo jiný návrh na členy KK, nikdo nevystoupil, a proto nechal hlasovat o tom, že Valná hromada
MR Hranicko zvolila po uplynutí funkčního období Kontrolní komisi ve složení: Ing. Pajdla, Ing.
Vomáčka a paní Stržínková (pro: 17, proti:0, zdržel se:0).

12) Další připravované projekty
Sl. Caletková v tomto bodě informovala VH o tom, že dne 30.1.2006 byla vyhlášena výzva MŠMT
k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci OPRLZ, priorita 3. Rozvoj celoživotního učení,
opatření 3.1. Zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních.
Vzhledem k tomu, že SPŠ a SOU Hranice má zájem podat žádost do této výzvy, nabídl sekretariát MR
Hranicko pomoc při zpracování žádosti a další spolupráci na projektu, pokud bude podpořen.
V rámci projektu budou realizovány zejména následující aktivity:

-

zlepšení propagace SOU směrem k rodičům žáků ZŠ a směrem k potenciálním
zaměstnavatelům

-

prohloubení spolupráce s firmami, se kterými škola již spolupracuje

-

nakontaktování dalších firem

-

vytvoření databázi potřeb zaměstnavatelů – zmapování volných míst v oborech, které mohou
vykonávat absolventi učiliště

-

vytvoření nových typů vzdělávacích programů:
1. půlroční rekvalifikační kurz pro vyučené – kurz se zaměřením zámečník, svářeč,obráběč
kovů
2. roční kurz pro maturanty – zkrácená forma studia zakončená výučním listem

-

do vzdělávacích programů budou zapojeny zejména tyto skupiny nezaměstnaných: absolventi
SŠ (ekonomické obory, gymnázia,technické vzdělání s maturitou), ženy po mateřské
dovolené, nezaměstnaní nad 1 rok v evidenci UP

MR Hranicko bude spolupracovat se SOŠ zejména při propagaci projektu a jako supervizor
projektového manažera. MR Hranicko nebude partnerem projektu, jelikož partner nemůže čerpat
rozpočet projektu. Pokud bude projekt podpořen, bude uzavřena smlouva o poskytování služeb, kde
budou vymezeny činnosti, které bude sekretariát MR Hranicko za úplatu poskytovat. Termín podání
projektu je do 31.3.2006.
Na otázku pana Horníka, zda má někdo k tomuto bodu dotaz, nikdo nevystoupil, proto pan Horník
nechal hlasovat o tom, že Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí zapojení Sekretariátu MR
Hranicko do přípravy projektu „Rozšíření nabídky vzdělávacích programů SOŠ Hranice“ do
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (pro: 17, proti:0, zdržel se:0).
Pan Balek informoval členy VH o projektu putovní fotografické výstavy o životě na Hranicku „Týden
v životě Hranicka“. Na přelomu května a června 2006 proběhne týdenní workshop talentovaných
studentů fotografie, kteří budou dokumentovat vybraná témata ze života obyvatel na Hranicku.
Výstupem bude fotografická expozice, která bude v září 2006 zahájena v Galerii severního křídla
Zámku v Hranicích.

13) Různé
V tomto bodě sl. Caletková informovala starosty o tom, že v průběhu dubna – května budeme tisknout
nový propagační materiál Mikroregionu Hranicko, jedná se o skládačku (leporelo), kde budou
informace o regionu a také popis každé obce Mikroregionu Hranicko. Starostové obdrželi již
připravené texty s fotografií obce, připomínky k textům a fotografiím by měli zaslat na Sekretariát MR
Hranicko do 16.března 2006

14) Diskuse
Pan Vykopal se otázal, zda se Sekretariát zabýval otázkou veřejně prospěšných prací.
Pan Horník mu odpověděl, že jsme se o to pokoušeli vyjednat lepší podmínky veřejně prospěšných
prací na Hranicku s panem Ing. Pavlem Remeňem (ředitel pobočky Úřadu práce v Hranicích), již
v minulém roce, ale bez úspěchu.

Pan předseda poté ukončil program valné hromady. Poděkoval všem za trpělivost a pozornost.

Zapsala: Žaneta Valová

Ověřili:

Zdeněk Lév
starosta Střítež nad Ludinou

Antonín Horník
předseda svazku

