
 

 

Zápis z Valné hromady MR Hranicko 

ze dne 12. prosince 2006 
 

 
Zúčastnění: 

Wildner Miroslav (Město Hranice) 

Stržínková Miluše (Obec Rouské) 

Voldán Josef (Obec Malhotice) 

Andrýs Jiří (Obec Černotín) 

Frydrychová Hana (Obec Milotice n.B.) 

Pala Arnošt (Obec Zámrsky) 

Lév Zdeněk (Obec Střítež n.L.) 

Tomeček Antonín (Obec Opatovice) 

Veličková Alena (Obec Horní újezd) 

Mikuš Radovan (Obec Všechovice) 

Vykopal Libor (Obec Ústí) 

Galas Karel (Město Potštát) 

Kandler Jiří (Obec Partutovice) 

Bláhová Michala (Obec Horní Těšice) 

Horní Antonín (Městys Hustopeče n.B.) 

Buzinis Pavel (Obec Provodovice) 

Sládeček Václav (Obec Polom) 

Vozáková Júlia (Městys Hustopeče n.B.) 

Polednová Naděžda (Obec Špičky) 

Foltýnek Lubomír (Obec Radíkov) 

Šnajdárek Oldřich (Obec Klokočí) 

 

Hosté: 

Krbálková Pavla ( manažerka MR Záhoran) 

Hrušková Miloslava (sekretariát MR Hranicko) 

Valová Žaneta (sekretariát MR Hranicko) 

Balek Jan (sekretariát MR Hranicko) 

 
 
 
 
 



 

 

Program: 
 

1. Úvod 

2. Přijetí obce Špičky do MR Hranicko 

3. Volba orgánů Mikroregionu Hranicko 

4. Zrušení členství obce Bělotín v MR Hranicko 

5. 3. Rozpočtové opatření roku 2006 

6. Zařazení a vyřazení majetku 

7. Rozpočet MR Hranicko na rok 2007 

8. Členské příspěvky na rok 2007 

9. Program obnovy venkova 2007 

10. Další projekty – OPR LZ 

- Program Leader 2007-2013 

11. Různé 

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. Žanetu Valovou. 

Dále pan předseda určil členy návrhové a volební komise: Lév Zdeněk, Tomeček Antonín. (pro: 16, 

proti: 0, zdržel se:0). 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a  zvoleni: Vykopal Libor, Veličková Alena (pro: 16, proti: 0, 

zdržel se:0) 

Pan předseda nechal hlasovat o doplnění programu o body: 

- Přijetí nových členů  

- Nezaplacené členské příspěvky Obce Bělotín 

Doplněné body budou zařazeny do programu za bod č. 1. Úvod (pro: 16, proti: 0, zdržel se:0). 

 

2) Zrušení členství obce Bělotín v MR Hranicko 

Pan Balek uvedl, že obec Bělotín nezaplatila do dnešního dne čl. příspěvky na sub-projekty STS a 

BRIE. Obec zaplatila pouze čl. příspěvek do MR Hranicko. Zaslali jsme obci několik dopisů, ve 

kterých jsme je žádali o zaplacení zbývajících čl. příspěvků. Dne 21. srpna 2006 proběhla také 

schůzka pana Horníka, Balka, pí Hruškové a starosty obce Bělotín pana Kavaly, ale ani po této 

schůzce obec čl. příspěvky neuhradila a ani nedeklarovala ochotu příspěvky zaplatit. Proto byl 

rozeslán členům zastupitelstva obce Bělotín dopis, ve kterém jsme je žádali o uhrazení čl. příspěvků 

do konce listopadu 2006 a ani na tento dopis nikdo nereagoval.  



 

 

Paní Veličková se dotázala, zda neuhrazené čl.příspěvky budou muset zaplatil ostatní čl. 

obce. Paní Hrušková uvedla, že o částku neuhrazených čl. příspěvků obce Bělotín by se navýšily čl. 

příspěvky na rok 2007 ostatním obcím.  

Pan Lév chtěl vědět, jak je úhrada čl. příspěvků řešena ve stanovách. Jelikož obec Bělotín řádný čl. 

příspěvek zaplatila. Pan Balek uvedl, že stanovy berou čl. příspěvky jako celek a neřeší řádné a 

mimořádné příspěvky. 

Paní Stržínková se dotázala, zda máme písemné stanovisko obce Bělotín k této problematice. Pan 

Balek uvedl, že písemné stanovisko jsme neobdrželi.  

Pan Lév poté navrhnul, dát obci Bělotín ještě poslední možnost tzn. zvolit novou lhůtu splatnosti čl. 

příspěvků na sub-projekty a také zástupce, kteří budou z panem Kavalou a zastupitelstvem jednat. 

Valná hromada MR Hranicko pověřuje předsedu a místopředsedu svazku k jednání se starostou a 

zastupitelstvem obce Bělotín - o členství obce v MR Hranicko a uhrazení dlužné částky za členské 

příspěvky v roce 2006 a stanovuje termín do 28. února 2007 (pro: 17, proti: 0, zdržel se:0). 

 
3) Volba orgánů Mikroregionu Hranicko 

Volba předsedy svazku 

Návrhová komise navrhla na pozici předsedy MR Hranicko pana Miroslava Wildnera, pan Wildner 

toto přijal, nikdo jiný návrh neměl. 

Valná hromada MR Hranicko zvolila Mgr. Miroslava Wildnera předsedou svazku (pro: 16, proti: 0, 

zdržel se:1). 

Pan Wildner všem poděkoval, převzal předsednictví a ujal se vedení VH MR Hranicko. 

 

Volba místopředsedy svazku 
Návrhová komise navrhla na pozici místopředsedy MR Hranicko pana Radovana Mikuše, pan Mikuš 

toto přijal, nikdo jiný návrh neměl. 

Valná hromada MR Hranicko zvolila Radovana Mikuše místopředsedou svazku (pro: 16, proti: 0, 

zdržel se:1). 

 

Volba členů rady svazku 

Návrhová komise navrhla na pozici člena rady MR Hranicko pana Antonína Tomečka, pan Tomeček 

toto přijal. 

Valná hromada MR Hranicko zvolila Antonína Tomečka členem Rady MR Hranicko (pro: 18, proti: 0, 

zdržel se:1). 

Návrhová komise navrhla na pozici člena rady MR Hranicko paní Júlii Vozákovou, paní Vozáková 

toto přijala. 

Valná hromada MR Hranicko zvolila Júlii Vozákovou členem Rady MR Hranicko (pro: 18, proti: 0, 

zdržel se:1). 



 

 

Návrhová komise navrhla na pozici člena rady MR Hranicko paní Alenu Veličkovou, paní 

Veličková toto přijala. 

 

Valná hromada MR Hranicko zvolila Alenu Veličkovou členem Rady MR Hranicko (pro: 18, proti: 0, 

zdržel se:1). 

Návrhová komise navrhla na pozici člena rady MR Hranicko pana Zdeňka Léva, pan Lév toto přijal. 

Valná hromada MR Hranicko zvolila Zdeňka Léva členem Rady MR Hranicko (pro: 18, proti: 0, 

zdržel se:1). 

Návrhová komise navrhla na pozici člena rady MR Hranicko pana Karla Galase, pan Galas toto přijal. 

Valná hromada MR Hranicko zvolila Karla Galase členem Rady MR Hranicko. 

(pro: 18, proti: 0, zdržel se:1) 

 
4) Přijetí obce Špičky do MR Hranicko 
Pan Wildner představil všem starostku obce Špičky paní Polednovou. Paní Polednová uvedla, že 

zastupitelstvo obec Špičky na svém jednání dne 22. listopadu odsouhlasilo vstup obce Špičky do MR 

Hranicko.  

Valná hromada MR Hranicko schválila členství Obce Špičky v Mikroregionu Hranicko. 

(pro: 19, proti: 0, zdržel se:0) 

 
5) 3. Rozpočtové opatření roku 2006 
Paní Hrušková informovala o změnách v příjmech a výdajích: 

Příjmy: 

- získali jsme dotaci z OPR LZ na projekt Řešení dl. nezaměstnanosti vytvořením pracovních 

týmů na Hranicku – položka 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR), dotace bude 

čerpána až v roce 2007 

- došlo k úpravě čl. příspěvků – pol. 4121 (Neinv. přijaté dotace) 

- neinvestiční dotace z Ol. kraje byla přeúčtována z pol. 4121 na pol. 4122 (Neinv.přijaté dotace 

do krajů) 

- příspěvek z EU 75% byl zařazen do příjmů na pol. 4152 (Neinv.přijaté dotace od 

mezinár.institucí) 

Výdaje: 

- došlo k úpravě dle reálného čerpání (dle výkazu Fin 2-12)  

- pol. 5166 (Konzultační,poradenské a právní služby) byla snížena o konzultace pana Ruosse 

- u položek týkajících se sub-projektů došlo ke změnám, kvůli reálnému čerpání  

Uvedla, že do konce roku bude vytvořeno ještě 4. Rozpočtové opatření MR Hranicko za rok 2006. 

Jeho schválení provede předseda svazku a na nejbližší VH MR Hranicko v roce 2007  bude 4. 

Rozpočtové opatření MR Hranicko za rok 2006 bude dodatečně schváleno. 



 

 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila 3. Rozpočtové opatření Mikroregionu 

Hranicko za rok 2006 v předloženém znění (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

6) Zařazení a vyřazení majetku 

Paní Hrušková zrekapitulovala podkladový materiál týkající se majetku svazku.  

Uvedla, že v rámci projektu z Programu obnovy venkova Ol. kraje „Rozvoj cykloturistiky ve 

venkovských oblastech MR Hranicko“ byl pořízen mobiliář od firmy Machovský za 273 575 Kč, 

dřevěný altán za 35 000 Kč a 2 ks stojanů pro 5 kol za 7 119 Kč. Majetek je rozmístěn v obcích 

zapojených do projektu a tudíž bychom jej chtěli na tyto obce převést, aby o něj mohly pečovat. 

Pořádali jsme Ol. kraj o vyjádření k převodu majetku na obce. Z Ol. kraje nám přišlo vyjádření od 

paní Pruknerové (vedoucí odboru strategického rozvoje kraje), že Ol. kraj jako poskytovatel dotace 

souhlasí s převodem majetku prořízeného s účastí dotace. O převedení tohoto majetku musí být 

vyhotovena smlouva o převodu majetku mezi těmito obcemi a mikroregionem. 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila přijetí mobiliáře, dle předloženého podkladu, do 

majetku svazku instalovaného v roce 2006 v rámci realizace projektu Rozvoj cykloturistiky ve 

venkovských oblastech Mikroregionu Hranicko (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

Jelikož tento majetek reálně náleží obcím zapojeným do projektu, chceme jej na tyto obce převést. 

 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila vyřazení mobiliáře bezúplatným převodem, dle 

předloženého podkladu, z majetku svazku instalovaného na cyklotrase „Po stopách využívání vodní a 

větrné energie“ v roce 2006 v rámci realizace projektu Rozvoj cykloturistiky ve venkovských 

oblastech Mikroregionu Hranicko a žádá příslušné členské obce o přijetí vyřazeného majetku na 

základě smlouvy o převodu majetku (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

Dále byl pořízen tento majetek:  

- účetní program Money S3 

- v rámci projektu z OPR LZ Řešení dl. nezaměstnanosti vytvořením pracovních týmů na 

Hranicku byl pořízen pro manažerku tohoto projektu mobilní telefon Sony Ericsson 750i, 

Notebook ASUS A6KM, Program Windows XP Proffesional, Program Office Basic Edition 

2003, Program AVG 7.1 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila přijetí ostatního majetku do majetku svazku: 

- Účetní program Money  

- Mobilní telefon Sony Ericsson 750i 

- Notebook ASUS A6KM  

- Program Windows XP Proffesional  

- Program Office Basic Edition 2003  



 

 

- Program AVG 7.1 

 pořízeného do 12. prosince 2006 v celkové výši 50.109 Kč dle předloženého podkladu (pro: 20, proti: 

0, zdržel se:0). 

MR Hranicko je manažerem Rozvojového partnerství Regionu Hranicko, účetní program Money S3 

pořídil MR Hranicko. Abychom nemuseli nakupovat aktualizace tohoto programu  chtěli bychom 

tento program darovat Rozv.partnerství a tudíž si budou aktualizace nakupovat sami 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila vyřazení majetku účetního programu Money S3 

z majetku svazku na základě darovací smlouvu mezi Mikroregionem Hranicko a Rozvojovým 

partnerstvím Regionu Hranicko (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

- do konce roku 2006 a na začátku roku 2007 bychom chtěli nakoupit kancelářský nábytek kvůli 

stěhování do nové kanceláře v Hranicích 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila pořízení Kancelářského nábytku v maximálně 

hodnotě 20.000 Kč do majetku svazku (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

- kvůli zavedení Internetu do nové kanceláře bude v rozmezí ledna-března 2007 nakoupen 

ADSL modem v max. hodnotě 2 500 Kč 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila pořízení ADSL modemu v maximální hodnotě 

2.500 Kč do majetku svazku (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

- jelikož Sekretariát nevlastní kopírku (doposud jsme využívali kopírku  městyse Hustopeče nad 

Bečvou – služby nám byly fakturovány) musíme si v lednu – březnu 2007 kopírku koupit 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila pořízení kopírky v maximální hodnotě 30.000 

Kč do majetku svazku (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0).  

- v rámci projektu z OPR LZ Řešení dl. nezaměstnanosti vytvořením pracovních týmů na 

Hranicku bude pro obce zapojené do projektu nakoupena drobná technika v max. částce 

35 000 Kč/ks určená k údržbě obcí 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila pořízení drobné techniky určené k údržbě obcí 

v rámci projektu Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti pomocí vytvoření pracovních týmů v maximální 

hodnotě 385.000 Kč do majetku svazku (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

- jelikož Sekretariát nevlastní flipchart (doposud jsme využívali flipchart městyse Hustopeče 

n.B.) musíme si v lednu-březnu 2007 flipchart koupit 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila pořízení flipchartu v maximální hodnotě 3.000 

Kč do majetku svazku (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

7) Rozpočet MR Hranicko na rok 2007 

Paní Hrušková uvedla, že Rozpočet MR Hranicko na rok 2007 visel na úředních deskách obcí 

mikroregionu po dobu 15 dnů před konáním VH. Každý mohl rozpočet připomínkovat, k rozpočtu 

jsme měli ze strany veřejnosti jedinou připomínku a to k výpočtu položky 5032 Povinné poj. na 

veřejné zdravotní pojištění, částka byla příliš vysoká. Paní Hrušková uvedla, že došlo k chybě 



 

 

v zadávání výpočtu a to místo 9% bylo ve vzorci pro výpočet zadáno 90%. Tato změna byla 

do rozpočtu zakomponována a starostové na Valné hromadě obdrželi aktualizovanou verzi rozpočtu.  

Další vysvětlení k rozpočtu: Na položce 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí tzn. čl. příspěvky jsou 

započteny čl. příspěvky obce Bělotín a chybí zde čl. příspěvky obce Špičky. Co se týče výdajů tak na 

položce 5011 Platy zam. v prac. poměru jsou zahrnuty mzdy 24 nezaměstnaných zapojených 

v projektu z OPR LZ Řešení dl. nezaměstnanosti vytvořením pracovních týmů na Hranicku, položka 

5137 Drobný hm. majetek je navýšená také díky tomuto projektu, v rozpočtu přibyla položka 5132 

Ochranné pomůcky (pracovní oděv), která bude v roce 2007 také používána díky projektu, položka 

5166 Konzultační, poradenské a právní služby obsahuje náklady spojené s metodickým vedením 

projektu INNOREF. 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila rozpočet Mikroregionu Hranicko na rok 2007 

v předloženém znění (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

7) Členské příspěvky na rok 2007 

Paní Hrušková uvedla, že do zastupitelstev obcí jsme rozesílali v polovině listopadu 2006 Návrh 

usnesení pro zastupitelstva obcí o výši čl. příspěvků na rok 2007. Členské příspěvky na rok 2007 jsou 

rozklíčeny na příspěvek do MR Hranicko na sub-projekt BRIE a sub-projekt STS. Počty obyvatel 

nezbytné k výpočtu příspěvků budou stanoveny ke dni 1.1. 2007. V podkladovém materiálu můžete 

vidět také rozklíčení čl. příspěvků na projekt OPR LZ Řešení dl. nezaměstnanosti vytvořením 

pracovních týmů na Hranicku mezi zapojené obce. 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila způsob stanovení členských příspěvků 

jednotlivých obcí MR Hranicko na rok 2007 dle předloženého materiálu a žádá o jejich úhradu 

v termínu do 31.3. 2007 (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

8) Program obnovy venkova 2007 (POV 2007) 

Pan Balek uvedl, že vidíme šanci v Program obnovy venkova 2007 a to konkrétně v dostačím titulu č. 

2, který je určen pro mikroregiony. Lze zde podat projekt do výše nákladů které nepřesáhnou 500 000 

Kč, kofinancování v tomto programu je 40% (dotace max. 300 000 Kč). 

Starostové mohou podávat  návrhy na projekty, které by se do tohoto programu mohly podat. Termín 

podání žádosti je do 14.2.2006. 

Pan Wildner uvedl, že dnes probíhá druhá konference samospráv v Olomouci, kde bylo POV 2007 

prezentováno, materiál z tohoto jednání Vám rozešleme. 

Pan Lév navrhnul, že pokud se do tohoto programu bude nějaký projekt podávat, ať sekretariát rozešle 

informaci o podávaném projektu e-mailem. 

Valná hromada MR Hranicko schválila přípravu a podání projektu do Programu obnovy venkova 

Olomouckého kraje na rok 2007 a pověřuje Radu MR Hranicko ke specifikaci projektu v rámci 

Strategie rozvoje Regionu Hranicko (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 



 

 

 
9) Další projekty 

Program Leader 2007-2013 

Pan Balek shrnul podkladový materiál Harmonogram přípravy regionu Hranicko na program Leader 

2007-2013. Základy má totožné s programem Leader ČR 2006 s určitými inovacemi, bude volnější a 

zmizí některá kritéria a některá naopak přibudou (např. mezinárodní spolupráce, profesionalita MAS). 

Celkem bude rozděleno 650 mil. Kč ročně pro 60-70 Místních akčních skupin (dále jen MAS) v ČR 

v letech 2007-2013. Výzva bude vyhlášena 2x nejprve v roce 2007 a druhé kolo bude v roce 2009. 

V celé ČR je zhruba 37 připravených MAS, tím myslí MAS, které již peníze z programu Leader 

získaly v minulých letech, kde patří i MAS RoPa. Příprava bude založena na Strategii rozvoje Regionu 

Hranicko na léta 2007-2013 a na projektových námětech, kterými disponuje EUROTEAM. Příprava 

bude spočívat v: obodování priorit Strategie rozvoje Regionu Hranicko, dohodou s partnery na 

vzájemné spolupráci (MAS Český Západ, EUROLEADRE aj.), domapování projektových námětů 

(podnikatelé, zemědělci, neziskový sektor), proběhnou 2-3 schůzky programového výboru, veřejné 

projednání Záměru RoPa, realizace nějakého dalšího projektu a vzdělávací program RoPa. Rada 

schválila dne 10.11.2006 usnesením 86/2006 RS limit pro vzdělávací programy pro Rozvojové 

partnerství ve výši 75 000,-Kč. Poté pan Balek nechal kolovat papír s tématy na školení, kde se mohl 

každý nezávazně připsat k danému tématu školení. Školení by se mělo uskutečnit 19.-20. ledna 2006. 

Výsledky zjišťování zájmu o téma školení dopadly následovně: 

1) Základy přípravy projektu – k tomuto tématu se napsalo 8 osob 

2) Základy řízení projektu (projektový cyklus) - k tomuto tématu se napsalo 9 osob 

3) Získávání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie - k tomuto tématu se napsalo 13 osob 

4) Další téma, které navrhli členové RoPa: nikdo žádné další téma neuvedl 

Valná hromada MR Hranicko schvaluje přípravu Rozvojového partnerství Regionu Hranicko na 

program Leader na léta 2007 – 2013 dle předloženého harmonogramu (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

OPR LZ Řešení dl. nezaměstnanosti vytvořením pracovních týmů na Hranicku 

Paní Hrušková uvedla, že manažerkou projektu z OPR LZ Řešení dl. nezaměstnanosti vytvořením 

pracovních týmů na Hranicku je paní Marcela Tomášová. Projekt běží od listopadu 2006,  první platbu 

od Úřadu práce Olomouc jsme dostali 16.11.2006 ve výši 1 149 148,-Kč. Nyní dochází k výběru 

nezaměstnaných, kteří se do projektu zapojí, budou s nimi sepsány Dohody o účasti v projektu ESF 

s názvem Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů a Pracovní 

smlouvy. 

 

10)  Různé 
Paní Hrušková uvedla, že na sekretariát nám přišly brožury Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha, 

pokud má o ně někdo zájem, může si ji vzít.  



 

 

 

Pan Balek informoval členy VH, že pokud uvažují o tom, že budete využívat operační programy, tak 

se můžete obrátit na EUROTEAM. V průběhu  ledna a února budou probíhat osobní konzultace s 

nositeli projektových námětů . Starostové, kteří mají svůj projektový námět v databázi EUROTEAMu 

budou osloveni ke konzultaci.  

 

Pan Balek uvedl, že dne 28.11.2006 proběhlo v Ústí diskusní fórum o sub-projektech. 

 

Paní Stržínková uvedla, že Kontrolní komise MR Hranicko provedla kontrolu dne 7.12.2006, při 

kontrole byly kontrolovány doklady – Hlavní účetní kniha 1-11/2006, Rozvaha k 31.1.2006, výkaz pro 

hodnocení plnění rozpočtu 1-11/2006, usnesení VH MR Hranicko ze dne 9.3.,13.6. a 7.9.2006, 

Pokladní deník, namátkové úč. doklady – přijaté faktury a cestovní příkazy, vnitřní organizační a řídící 

směrnice. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky, proto se neukládají opatření k nápravě. 

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí protokol Kontrolní komise MR Hranicko o výsledku 

veřejnoprávní kontroly (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

11) Diskuse 

Nikdo neměl žádný námět do diskuse. 

 
 
Pan Wildner poté popřál všem krásné Vánoce a osobní i pracovní pohodu a jednání ukončil. 
 
 
Zapsala: Žaneta Valová 
 
 
 
Ověřili: 
 
  
 
Libor Vykopal                                        Alena Veličková 
 starosta Ústí                                     starostka Horního Újezdu 
 
 
 
 
 


