Usnesení Valné hromady ze dne 7. září 2006
VH 34/2006
Valná hromada MR Hranicko navrhla a schválila tyto členy komise pro usnesení: Lév Zdeněk, Mikuš
Radovan, Veličková Alena.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 35/2006
Valná hromada MR Hranicko navrhla a schválila tyto ověřovatele zápisu: Tomeček Antonín,
Stržínková Miluše.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 36/2006
Valná hromada MR Hranicko schválila doplnění programu v bodě různé o Koncepci řešení
brownfields na Hranicku.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 37/2006
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila Zprávu o činnosti MR Hranicko a Finanční
zprávu MR Hranicko.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 38/2006
Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje prodloužení funkčního období Rady MR
Hranicko a předsedovi MR Hranicko do příští valné hromady.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 39/2006
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávy z jednotlivých sub-projektů projektu INNOREF
- BRIE, STS, STRASSE, EWARU, AEDES, PROAGRITOUR, RECOVER.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 40/2006

Valná hromada po projednání schválila Aktualizaci Strategii rozvoje Regionu Hranicko 2006-2013
včetně Akčního plánu Regionu Hranicko na léta 2006-2007 v novém znění dle předloh.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 41/2006
Valná hromada MR Hranicko schválila Koncepci přípravy Regionu Hranicko na využití strukturálních
fondů Evropské unie v letech 2007 2013 a pověřuje Sekretariát MR Hranicko zabezpečením její
realizace.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 42/2006
Valná hromada MR Hranicko schválila přípravu projektu Páteřní hipostezka Regionu Hranicko na
Strukturální fondy Evropské unie dle předloženého materiálu.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 43/2006
Valná hromada MR Hranicko schválila 2. Rozpočtové opatření roku 2006 dle předloženého návrhu.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 44/2006
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hranicko.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 45/2006
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila darovací smlouvu mezi Obcí Hustopeče nad
Bečvou a MR Hranicko na dataprojektor Panasonic/Technic model PT-LB20VE.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 46/2006
Valná hromada MR Hranicko schválila mimořádný členský příspěvek Obce Radíkov ve výši 4 000 Kč
určený na přípravu projektu Vzdělávací síť venkovských obcí Olomouckého kraje.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 47/2006
Valná hromada MR Hranicko schválila Koncepci řešení Brownfields na Hranicku.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

VH 48/2006
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o přípravě setkání Mikroregion
Olomouckého kraje ve Všechovicích.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0)

Antonín Horník
Předseda svazku

PhDr. Vladimír Juračka
místopředseda svazku

Zápis z Valné hromady MR Hranicko ze dne 7. září 2006
Zúčastnění:
Andris Zdeněk /Býškovice/
Tomeček Antonín /Opatovice/
Orava Karel /Skalička/
Kandler Jiří /Partutovice/
Lév Zdeněk /Střítež nad Ludinou/
Šumšalová Dagmar /Ústí/
Otáhalová Alena /Potštát/
Stržínková Miluše /Rouské/
Veličková Alena / Horní Újezd/
Mikuš Radovan /Všechovice/
Foltýnek Lubomír /Radíkov/
Šnajdárek Oldřích /Klokočí/
Konečný Jiří /Milotice nad Bečvou/
Pajdla Antonín /Zámrsky/
Horník Antonín /Hustopeče n. B./
Švantner Julius /Malhotice/
Sencovici Pavel /Černotín/
Sládeček Václav /Polom/
Žingor Josef /Bělotín/

Hosté:
Koláčková Anna (MR Podlesí)
Hájek Libor (RARSM Olomouc)
Úlehlová Klára (Drahotuše)
Pajdla Petr (Střítež nad Ludinou)
Vykopalová Hana (Ústí)
Kiliánová Helena (Univerzita Palackého Olomouc)
Lenža Libor (REC, o.p.s. Valašské Meziříčí)
Lenžová Naděžda (REC, o.p.s. Valašské Meziříčí)
Šulák Tomáš (CpKP střední Morava)
Caletková Hana (CpKP střední Morava)
Švarcová Jana (REC, o.p.s. Valašské Meziříčí, VŠLG Přerov)

Kopecký František (Hustopeče nad Bečvou)
Weigl Evžen (Potštát)
Krbálková Pavla ( manažerka MR Záhoran)
Hrušková Miloslava (sekretariát MR Hranicko)
Zdráhalová Martina (Projektová manažerka – STS)
Valová Žaneta (sekretariát MR Hranicko)
Balek Jan (sekretariát MR Hranicko)
Pan Panák (Agentura Bezpečná práce)

Omluvení:
Juračka Vladimír /Hranice/
Matyska Zdeněk /Horní Těšice/
Tvrdoň Jiří /Dolní Těšice/
Zdráhala Cyril /Provodovice/
Program:
1. Úvod
2. Zpráva o činnosti Mikroregionu Hranicko
3. Volba orgánů Mikroregionu Hranicko
4. Dosavadní výsledky sub-projektů projektu INNOREF
5. Strategie rozvoje Regionu Hranicko 2006-2013
6. Euroteam Regionu Hranicko (příprava Hranicka na strukturální fondy EU 2007-2013)
7. Projekt Páteřní Hipostezka Regionu Hranicko
8. 2. Rozpočtové opatření roku 2006
9. Zařazení a vyřazení majetku
10. Mimořádný členský příspěvek – Obec Radíkov
11. Různé
–

Projekt Charity Hranice na zajištění pečovatelské služby v MR Hranicko

–

Koncepce řešení Brownfields na Hranicku

–

Kulturní kalendář

–

Setkání mikroregionu Ol. kraje ve Všechovicích 17.10. 2006

12. Diskuse
1) Úvod
Pan předseda MR Hranicko všechny uvítal na Valné hromadě MR Hranicko (dále jen VH), která se
konala v konferenčním sále Hotelu Centrum v Hranicích.
Určil zapisovatelku sl. Valovou.

Dále pan předseda určil komisi pro usnesení. Byli navrženi a zvoleni: Lév Zdeněk, Mikuš Radovan,
Veličková Alena (pro: 19, proti: 0, zdržel se:0).
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Tomeček Antonín, Stržínková Miluše (pro: 19, proti:
0, zdržel se:0).
Pan předseda nechal hlasovat o doplnění programu v bodě různé o Koncepci řešení Brownfields na
Hranicku (pro: 19, proti: 0, zdržel se:0).
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu Hranicko
Pan Balek zopakoval cíle, které si MR Hranicko stanovil na rok 2006:
-

vyřešit sub-projekty „PROAGRITOUR-Certifikace produktů“ a „AEDES-Certifikace
životního prostředí“, získat financování z MMR ČR pro roky 2006-2007, připravit region
Hranicko na využívání programu Leader ČR, získat z Programu obnovy venkova (dále jen
POV) Ol. kraje financování na dobudování cyklostezek na Hranicku, dokončit aktualizaci
strategie a také usilovat o zapojení nečlenských obcí do mikroregionálních projektů

Všechno kromě zapojení nečlenských obcí se podařilo splnit.
-

vzniky nové internetové stránky pro cyklotrasu „Po stopách využívání vodní a větrné energie“,
odkaz v podobě loga naleznete na webových stránkách MR Hranicko, cyklotrasa byla
v letošním roce dobudována – dotace z POV je 293 000 Kč, alokovaná částka je 490 000 Kč

-

získali jsme příspěvek na spolufinancování projektu INNOREF z MMR ve výši 2 948 000 Kč
(což je 10% z celkových nákladů projektu INNOREF pro roky 2006 a 2007)

-

v Radíkově došlo k vybavení školícího střediska Školy obnovy venkova (úprava soc. zařízení,
vybavení nábytkem, technikou) – dotace 60% z POV MMR ČR, alokovaná částka 235 000 Kč

-

od počátku roku 2006 funguje Rozvojové partnerství Regionu Hranicko (dále jen RoPa) jako
občanské sdružení, které má 33 členů z řad obcí, zemědělců, podnikatelů, spolků a nadšenců

-

RoPa získalo z programu Leader ČR dotaci ve výši 3 mil. Kč, alokovaná částka je 4 549 520
Kč, v rámci této dotace bylo podpořeno 7 projektů v oblasti cestovního ruchu a místních
produktů, připravujeme propagační materiál RoPa a také studijní cestu do regionu Český
Západ

-

studijní cesta RoPa se uskuteční 5.-7. října 2006, náklady 100 000 Kč, program naleznete na
webových stránkách MR Hranicko – pokud má někdo zájem zúčastnit se studijní cesty, nechť
se přihlásí

-

zázemí pro management Regionu Hranicko tvoří Sekretariát MR Hranicko: projekt INNOREF
(koordinace, administrativa, výkazy, monitoring sub-projektů, komunikace s partnery,
financování), MR Hranicko (zápisy, archiv, účetnictví, grantový kalendář, organizace schůzek,
propagace a prezentace aktivit atd.), RoPa Regionu Hranicko (zápisy, účetnictví, organizace
schůzek, propagace a prezentace)

-

do operačního programu Rozvoje lidských zdrojů MR Hranicko v červenci podával projekt
„Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů“ – vytvoření
pracovních týmů z dl. nezaměstnaných, kteří budou pečovat o údržbu obcí, rozpočet projektu
6 823 000 Kč, výsledek bude znám v polovině září

-

do operačního programu Rozvoje lidských zdrojů zpracoval MR Hranicko v dubnu pro
Střední odbornou školu průmyslovou v Hranicích projekt „Rozšíření nabídky vzdělávacích
programů Střední odborné školy průmyslové a středního učiliště strojírenského v Hranicích“ –
vzdělávací programy pro nezaměstnané, pro čerstvé absolventy, propagace učebních oborů,
rozpočet projektu 3 292 000 Kč, výsledek: dotace byla přiznána

-

byla dokončena aktualizace Strategie rozvoje Regionu Hranicko na léta 2006-2013 , vznikla
Koncepce řešení Brownfields na Hranicku a Koncepce přípravy Hranicka na čerpání fondů
Evropské unie v létech 2007-2013 (EUROTEAM)

-

na internetových stránkách MR Hranicko je návštěvnost 1400 návštěv měsíčně, byl vydán
leták o MR Hranicko (3 000 ks), zpravodaj č. 2 (3 000 ks), MR Hranicko byl prezentován na
veletrhu Tourism expo v Olomouci, projekt INNOREF a MR Hranicko byl prezentován na
setkání biosférických rezervací v Lednici a také na setkání MAS v Olomouci

Plány na nadcházející období:

-

připravit Hranicko na čerpání fondů EU, být úspěšní v programu Leader 2007-2013,
zrealizovat akční plán na léta 2006-2007 Strategie rozvoje Regionu Hranicko, dosáhnout
maxima užitečných výstupů ze sub-projektů projektu INNOREF, zajistit udržitelnost výstupů
projektu INNOREF, rozběhnout systém samofinancování Sekretariátu MR Hranicko a
sjednotit Region Hranicko (přistoupení nečlenských obcí)

Paní Hrušková informovala valnou hromadu o financování MR Hranicko::
-

rozpočet MR Hranicko se od poslední VH téměř nezměnil, jedinou změnou je to, že jsme
získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) ve výši 10% z celkových
nákladů projektu INNOREF pro roky 2006 a 2007

-

vysvětlila, že v případě spolufinancování projektu INNOREF bez účasti MMR, by v konečné
fázi zůstala neporytá částka ve výši 1 343 101 Kč, jelikož jsme dotaci z MMR získali, tak se
současným systémem členských příspěvků budou veškeré náklady pokryty

-

stav finančních prostředků ke dni 30.8. 2006 je: stav účtu projektu INNOREF – 2 659 623 Kč,
stav účtu MR Hranicko + 144 802 Kč, stav účtu v eurech + 24 780 euro (cca 700 000 Kč)

-

neuznatelné náklady tvoří úroky z úvěru a pojištění kooperativa, výše neuznatelných nákladů
v roce 2005 byla 44 625 Kč, v roce 2006 (k 30.8. 2006) činila 42 706 Kč, předpoklad do
konce roku 2006 je 70 000 Kč, z toho 43 000 Kč tvoří kursová ztráta

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila Zprávu o činnosti MR Hranicko a Finanční
zprávu MR Hranicko (pro: 19, proti: 0, zdržel se:0).
3) Volba orgánů Mikroregionu Hranicko
Pan Horník uvedl, že:
-

podle stanov MR Hranicko článek VI. Předseda svazku a článek VII. Rada svazku – je funkční
období jeden rok

-

vzhledem k tomu, že v říjnu budou komunální volby, není vhodné navrhovat novou Radu ani
předsedu na celé další funkční období

Pan Lév dodal, že se tímto problémem zabývala Rada MR Hranicko a navrhuje, aby orgány
pokračovaly v dosavadním složení do další VH, která se sejde po komunálních volbách v prosinci a
zde bude navržen předseda i Rada na celé další funkční období. .

Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje prodloužení funkčního období Rady MR
Hranicko a předsedovi MR Hranicko do příští valné hromady (pro: 19, proti: 0, zdržel se:0).
4) Dosavadní výsledky sub-projektů projektu INNOREF
BRIE
Pan Lenža uvedl, že:
-

terénní týmy Regionálního energetického centra (REC) již navštívily většinu obcí MR
Hranicko – sběr podkladů k tvorbě územně energetické koncepce bude v nejbližších dnech
dokončen a koncepce by měla být hotová do konce října až listopadu

-

připravují setkání zahraničních partnerů ve dnech 28.-29. září v Hranicích a Val. Meziříčí

-

vydali letáček o sub-projektu BRIE v českém jazyce – v případě zájmu kontaktujte REC

STS
Paní Zdráhalová uvedla, že:
-

vydali pracovní verzi koncepce rozvoje cestovního ruchu, která je umístěna na webových
stránkách MR Hranicko, možnost připomínkovat

-

pro expertízy si najali firmu 4 EuroPartners

-

po dokončení mapování připomínek a nápadů od turistů budou připraveny produktové balíčky
z konkrétní nabídkou pro turisty – ubytování, stravování, strávení volného času

-

chystají workshopy – k hipoturistice, rybářství, zaměřený na agroturistiku a ubytování
v soukromí

-

propagace – tvorba infotabule k sub-projektu STS, leták o sub-projektu, propagační materiál
zaměřený na podzim v Regionu Hranicko

STRASSE
Paní Kiliánová uvedla, že:

-

cílem projektu je zvýšení ekonomicky udrž. rozvoje, sestavení strategie, plánování využívání
přírodních zdrojů

-

k tvorbě geografického informačního systému (dále jen GIS) jsou nezbytná vstupní data prostorová data, strategické informace, územní plány obcí, cenové mapy, výstupy subprojektů INNOREF, aktuální informace, prostorová data jsou uložena do počítače ve vrstvách,
statistické informace (aktuální informace, výsledky mapování) se ukládají do tabulek, sběr
územních plánů obcí (mapové podklady, limity území, regulační plány)

-

v rámci projektu získali územní plány 31 obcí Regionu Hranicko (jsou převedeny do rastrové
podoby na CD, chystá se převod do vektorové podoby a sloučení do bezešvého územního
plánu), provedli mapování indikátorů, dojde k sestavení databáze, analýzy, typologie a
vizualizace

-

výstupem sub-projektu budou data pro GIS zahrnující informace o území, databázi cílů
turistického ruchu, informace pro podnikatele, pro krizové řízení, užitečné pro obyvatele, pro
návštěvníky regionu → bezešvý vektorový digitální územní plán MR Hranicko

-

GIS = systém umožňující prostorové analýzy a tvorbu digitálních map, je to analytický
nástroj, který umožní dotazy, odvozovaní nových informací a simulaci jevů a procesů,
výhodou GISu je přesná orientace a lokalizace, snadný způsob klasifikace a výběru lokalit,
plánování s daty

Pan Balek uvedl, že firma T-mapy vystoupila na VH 13.června 2006 se svojí nabídkou vytvoření
softwaru GIS.

EWARU
Pan Weigel uvedl, že:
-

externími expertízami byla pověřena firma Voding Hranice s.r.o.

-

investorem v tomto sub-projektu se stal MR Hranicko

-

chystají mezinárodní setkání, které se uskuteční v ČR

-

co se týče propagace, vznikly nové internetové stránky sub-projektu www.ewaru.com

-

po dohodě s paní Otáhalovou opouští tento sub-projekt, sub-projekt povede F. Kopecký

AEDES
Pan Hájek uvedl, že:

-

mají webové stránky www.aedesonline.net

-

sub-projekt se realizuje na území MR Záhoran, kde se budou vytvářet studie týkající se
životního prostředí

-

aktivitou sub-projektu je studijní cesta řídící skupiny mikroregionu do italského regionu
FOSSATO, další aktivitou sub-projektu byl také IV. ročník mikroregionální olympiády

-

v rámci sub-projektu se připraví strategie životního prostředí, která bude navazovat na
stávající strategii mikroregionu

PROAGRITOUR
Slečna Švarcová uvedla, že:
-

výstupem sub-projektu budou studie mapující region v daných oblastech, z této studie se
vyberou informace zaměřené na Region Hranicko

-

mají webové stránky http://www.proagritour.cz/

-

cílem je spojit se s regionu v ČR (na Šumavě, v Krkonoších) a navázat s nimi spolupráci –
získávání zkušeností

RECOVER
Pan Kuchařík uvedl, že:
-

problém všech center obcí zapojených do tohoto sub-projektu (Potštát, Střítež n.L., Hustopeče
n.B. a Hranice) jsou zchátralé starobylé budovy

-

v sub-projektu používají metody komunitního plánování – tyto metody pomohly nalézt
společnou zodpovědnost za řešení problémů, vyhledávat spolupráci, vytvořit společnou vizi
komunit

-

došlo k několika plánovacím víkendům, kde se sešli občané obcí, odborníci, zástupci
samosprávy ke společné diskusi, velice důležitou roli zde hraje koordinátor, který udržuje
proces plánování, pomáhá identifikovat potřeby komunity, součástí programu schůzek je také
prohlídka budou a veřejných prostranství s průvodcem

-

výstupní dokumenty projektu obsahují – návrh na lepší fungování, na budoucí financování,
výtvarné návrhy prostranství a budov, zadání pro architekty, tyto dokumenty jsou dále
zveřejněny a postoupeny odborníkům k dalšímu zpracování, projednávání a schválení

-

vytvořené materiály budou sloužit jako podklady pro vyhotovení kompletních projektů pro
řešení udržitelného rozvoje historických center obcí

INNOMED - zástupci tohoto sub-projektu byli z jednání omluveni
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávy z jednotlivých sub-projektů projektu INNOREF
- BRIE, STS, STRASSE, EWARU, AEDES, PROAGRITOUR, RECOVER (pro: 19, proti: 0, zdržel
se:0).

5) Strategie rozvoje Regionu Hranicko 2006-2013

Pan Šulák uvedl, že na základě doporučení Valné hromady MR Hranicko 13.6. 2006 bylo dokončeno
zmapování projektových námětů, změny byly zapracovány do Strategie rozvoje Regionu Hranicko
2006-2013, je připravena také definitivní podoba Akčního plánu na roky 2006-2007.

Valná hromada po projednání schválila Aktualizaci Strategii rozvoje Regionu Hranicko 2006-2013
včetně Akčního plánu Regionu Hranicko na léta 2006-2007 v novém znění dle předloh (pro: 19, proti:
0, zdržel se:0).

6) EUROTEAM Regionu Hranicko (příprava Hranicka na strukturální fondy EU 2007-2013)
Pan Balek uvedl, že:
-

se připravuje programovací období EU 2007-2013, ve kterém je pro ČR připraveno 773 mld.
Kč, celkem se připravuje 24 operačních programů

-

na Hranicku je řada projektových námětů, které mají vysoký potenciál pro financování ze
strukturálních fondů již v letech 2007-2008, nejsou ovšem zatím připraveny, proto vznikla
myšlenka založit EUROTEAM, který by pomáhal žadatelům s jejich přípravou

-

pro mapování projektových námětů (investičních, neinvestičních) byly vytvořeny formuláře,
které jsou zveřejněny na našich webových stránkách

-

aktivity EUROTEAMu by byly soustředěny na mapování dotačních titulů, poskytování
poradenství na základě projektového námětu, přípravu projektů a asistenci při realizaci
projektu

-

EUROTEAM by měl být samofinancován, počítáme s vytvořením rozvojového fondu, který
by sloužil ke kumulaci peněz z přípravy žádostí

-

EUROTEAM má 2 cíle: maximálně využít fin. prostředky EU v oblasti veřejného i
soukromého sektoru, vytvořit stabilní EUROTEAM jehož kapacita bude odpovídat regionální
poptávce

Pan Balek poté nechal kolovat seznam z projektovými náměty, kde starostové svými podpisy stvrdili
další práci s náměty týkající se jejich obce.

Valná hromada MR Hranicko schválila Koncepci přípravy Regionu Hranicko na využití strukturálních
fondů Evropské unie v letech 2007 2013 a pověřuje Sekretariát MR Hranicko zabezpečením její
realizace (pro: 19, proti: 0, zdržel se:0).

7) Projekt Páteřní Hipostezka Regionu Hranicko
Klára Úlehlová (studentka Univerzity Palackého, fakulty Tělesné kultury a sportu, obor rekreologie)
uvedla, že:

-

v rámci své diplomové práce provedla analýzu aktuálního stavu koní v Regionu Hranicko, je
zde 100 majitelů koní, 243 koní a 4 komerční stáje (Evžen Blecha-Středolesí, JUKO JuráňoviRouské, Jaromír Kohout-Bělotín, Apalloosas Farm Ryškovi-Hluzov)

-

koně jsou využívaní u velké části pro vyjížďky a k zápřahu, poté pro práci v lese a na Huberty
a vícedenní vyjížďky, nejmenší část koní je využívána na Hipoterapii nebo není využívána
vůbec

-

polovina majitelů koní chce i nadále spolupracovat

-

na otázku, zda by uvítali hipostezky, odpovědělo 87 majitelů koní – ano a 13 – ne

-

zjišťovala také, jaké služby pro veřejnost nabízejí – půjčování koní za výpomoc, půjčování
koní za peníze, vození dětí

-

možná spolupráce „koňáků“ v regionu- pořádat více akcí, vytvořit společné webové stránky –
kluby, farmy, vytvořit hipostezky a stanice pro koně

-

navrhla trasu hipostezky na Hranicku (viz. obrázek)

Valná hromada MR Hranicko schválila přípravu projektu Páteřní hipostezka Regionu Hranicko na
Strukturální fondy Evropské unie dle předloženého materiálu (pro: 19, proti: 0, zdržel se:0).

8) 2. Rozpočtové opatření roku 2006
Paní Hrušková vysvětlila změny v rozpočtu::
-

změny v příjmech rozpočtu: příspěvek z EU na položce 4118 jsme přesunuli na položku 4152,
navýšili jsme položky 4134=převody z rozpočtových účtů, 4121=neinv.dotace od kraje,
4222=invest.dotace od kraje – z důvodu přiznání dotace z POV Ol.kraje

-

změny ve výdajích rozpočtu: navýšili jsme položky 5164=nájemné, 5169=nákup ost.služeb,
5189=ostatní poskytované zálohy a jistiny, 5172=programové vybavení, 5166=konzultační,
poradenské a právní služby, 5345=převody vlastním rozpočtovým účtům

Dále uvedla, že dne 26.8.2006 proběhlo na Sekretariátu MR Hranicko dílčí přezkoumání hospodaření
MR Hranicko, přezkoumání skončilo jednou výhradou týkající se zaúčtování majetku. Chyba byla
následně odstraněna.

Valná hromada MR Hranicko schválila 2. Rozpočtové opatření roku 2006 dle předloženého návrhu
(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0).

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hranicko (pro: 19, proti: 0, zdržel se:0).

9) Zařazení a vyřazení majetku
Paní Hrušková uvedla, že zastupitelstvo obce Hustopeče nad Bečvou schválilo dar Mikroregionu
Hranicko a na základě darovací smlouvy daruje MR Hranicko dataprojektor Panasonic/Technic.

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila darovací smlouvu mezi Obcí Hustopeče nad
Bečvou a MR Hranicko na dataprojektor Panasonic/Technic model PT-LB20VE (pro: 19, proti: 0,
zdržel se:0).
10) Mimořádný členský příspěvek – Obec Radíkov
Pan Balek uvedl, že sekretariát MR Hranicko zpracoval pro obec Radíkov žádost na vybudování
školícího střediska Školy obnovy venkova. Za tuto službu obec Radíkov platí mimořádný členský
příspěvek ve výši 4 000 Kč.

Valná hromada MR Hranicko schválila mimořádný členský příspěvek Obce Radíkov ve výši 4 000
Kč určený na přípravu projektu Vzdělávací síť venkovských obcí Olomouckého kraje (pro: 19, proti:
0, zdržel se:0).

11) Různé
Projekt Charity Hranice na zajištění pečovatelské služby v MR Hranicko
Paní Hrušková uvedla, že Charita Hranice chěla podat projet do grantového schématu Olomouckého
kraje „Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji“ opatření 3.2 SROP na zajištění pečovatelství
pro osoby se zdravotním postižením. Jelikož po předběžném zmapování poptávky bylo zjištěno,že
v MR Hranicko není o tuto službu zájem, rozhodla se Charita, že tento projekt nebude nyní podávat a
počká si na podrobnou analýzu poptávky po soc. službách, kterou zpracovává Centrum pro komunitní
práci (dále jen CpKP). Pokud z této analýzy vyplyne že o službu zájem je, podá projekt příštím roce.
Koncepce řešení Brownfields na Hranicku
Pan Balek uvedl, že:
-

Koncepce řešení Brownfields je výsledkem semináře na téma Brownfields, který proběhnul
26. června 2006 – jedná se o postup, který nabízí obcím řešení, co s těmito objekty dělat

-

sub-projekt Strasse v rámci mapování Hranicka mapuje také brownfields, výstup z tohoto
mapování bychom chtěli využít

-

zmapované brownfields bychom chtěli prezentovat na našich webových stránkách a také
v tisku, měla by být vytvořena funkce koordinátora brownfields a v neposlední řadě bychom
chtěli připravit pilotní ukázkový projekt - proběhla schůzka s paní Ing. Ivou Hubálkovou (KÚ
Ol. kraj – Odbor strategického rozvoje kraje), která má na starosti řešení brownfields na
Olomouckém kraji. V současnosti Ol.kraj realizuje projekt na řešení brownfields ve spolupráci
s Univerzitou Palackého. Existuje možnost do jejich projektu prosadit jeden ukázkový
brownfields z Hranicka

Valná hromada MR Hranicko schválila Koncepci řešení Brownfields na Hranicku (pro: 19, proti: 0,
zdržel se:0)

Kulturní kalendář
Pan Balek uvedl, že ve spolupráci se sub-projektem STS „Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu“
budeme v tištěné formě vydávat Kulturní kalendář MR Hranicko na rok 2007, pokud máte zájem
zveřejnit v kalendáři nějakou akci pošlete nám ji na adresu Sekretariátu MR Hranicko.

Setkání mikroregionu Ol. kraje ve Všechovicích 17.10. 2006
Pan Mikuš uvedl, že Rada MR Hranicko se zabývala programem na toto setkání, program setkání je
rozdělen na dopolední a odpolední blok, mezi nimiž bude společný oběd

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o přípravě setkání Mikroregionů
Olomouckého kraje ve Všechovicích (pro: 19, proti: 0, zdržel se:0).

Agentura Bezpečná práce
Pan Panák (manažer pro kontakt s klienty, lektor) uvedl, že Agentura Bezpečná práce nabízí obcím
proškolení zaměstnanců o bezpečnosti práce. Cena školení je cca 4500 Kč. Zároveň rozdal informační
materiály o agentuře.

Pan Horník pozval všechny na Slavnostní pasování úspěšných soutěžících Mlynářským krajánkem,
které se uskuteční 22. října 2006 v Porubě u Hustopeč n.B. od 14,00 hod.
Paní Krbálková informovala členy VH, že od 1. září 2006 pracuje jako servisní pracovník pro
neziskové organizace (Přerovsko, Lipensko a Hranicko) u Centra pro komunitní práci, kdy neziskové
org. mohou využít služeb servisních pracovníků zdarma (zejména informování o dotačních
příležitostech nadací, krajského úřadu Ol. kraje atd.). Dne 26.9. 2006 se uskuteční schůzka
neziskových organizací v Rakově.

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

Zapsala: Žaneta Valová

Ověřili:

Tomeček Antonín
starosta Opatovice

Stržínková Miluše
starostka Rouské

