Usnesení Valné hromady MR Hranicko
ze dne 6. března 2007
VH 1/2007
Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Tomeček Antonín, Veličková
Alena, Stržínková Miluše.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0)

VH 2/2007
Valná hromada MR Hranicko schválila tyto ověřovatele zápisu: Lév Zdeněk, Vykopal Libor.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0)

VH 3/2007
Valná hromada MR Hranicko schvaluje upravený program VH: rozšíření bodu č. 6 o Sub-projekt
EWARU - Výtlačný vodovodní řad Radíkov-Středolesí a předřazení bodu č. 6 Sub-projekty projektu
INNOREF na začátek programu.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0)

VH 4/2007
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí situaci v sub-projektu STS a BRIE.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

VH 5/2007
Valná Hromada MR Hranicko schvaluje uzavření dohody o budoucím majetkoprávním vypořádání ke
stavbě Výtlačného vodovodního řadu PVC DN 100 v úseku od úpravny vody v Radíkově do
vodojemu Středoletí s příslušenstvím, která je nedílnou součástí projektu „Zásobování obcí Potštátska
napojením na SV Hranice“, a to s obcí Radíkov, jako vlastníkem stavby a dále s městy Potštát a
Hranice jako účastníky projektu. Předmět dohody: Výtlačný vodovodní řad Radíkov-Středolesí. Cena
stavby: 3 500 000 Kč (dle znaleckého posudku č. 33/2007 zpracovaného Jiřím Nezhybou, Janáčkova
731, Hranice). V případě převodu investorství na jakýkoliv jiný subjekt zaváže MR Hranicko tohoto
nového investora ke splnění podmínek vypořádání. Tento závazek bude řešen společně s dohodou o
převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení na nového investora (pro: 16, proti: 0,
zdržel se:0).

VH 6/2007
Valná Hromada MR Hranicko zvolila Kontrolní komisi ve složení:

Polednová Naděžda, obec Špičky
Miluše Stržínková, obec Rouské
Ing. Václav Vomáčka BBS, městys Hustopeče nad Bečvou
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:1).

VH 7/2007
Valná hromada MR Hranicko po projednání vzala na vědomí Zprávu o aktivitách a finanční zprávu
projektu INNOREF za období červenec-prosinec 2007 a finanční výhled do konce roku 2007 dle
předloženého materiálu.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0)

VH 8/2007
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o možnostech pokračování Sekretariátu MR Hranicko po
ukončení projektu INNOREF a pověřuje pracovní skupinu ve složení: F. Konečný, D. Škoda, J. Balek,
R. Mikuš, Z. Lév, P. Krbálková, M. Stržínková, K.Galas a M.Wildner dopracováním zprávy a
předložením na jednání další Valné hromady MR Hranicko.
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0)

VH 9/2007
Valná hromada MR Hranicko schválila pořízení majetku dle níže přiložené tabulky
kancelářský stůl + židle
digitální fotoaparát
skartovačka, kroužková vazba, řezačka
počítačové vybavení
Celkem
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0).

max. částky
5 000
10 000
10 000
10 000
35 000

VH 10/2007
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o přípravě využití programu Leader na léta 2007-2013 pro
území správního obvodu ORP Hranice a schválila účast MR Hranicko v tomto programu.
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0)

VH 11/2007
Valná hromada MR Hranicko schválila podání projektu „Podpora základních škol v MR Hranicko“ do
Programu rozvoje venkova MMR ČR na rok 2007 a pověřuje předsedu svazku podpisem partnerských
smluv se zapojenými školami.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se:0)

VH 12/2007
Valná hromada MR Hranicko delegovala do předsednictva Spolku pro obnovu venkova Olomouckého
kraje pana Zdeňka Léva a pana Libora Vykopala.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se:0)

Mgr. Miroslav Wildner
předseda svazku

Radovan Mikuš
místopředseda svazku

Zápis z Valné hromady MR Hranicko
ze dne 6. března 2007

Zúčastnění:
Wildner Miroslav (Město Hranice)
Lév Zdeněk (Obec Střítež n.L.)
Vozáková Júlia (Městys Hustopeče n.B.)
Kočnarová Júlia (Obec Skalička)
Sládeček Václav (Obec Polom)
Šnajdárek Oldřich (Obec Klokočí)
Kandler Jiří (Obec Partutovice)
Andrýs Jiří (Obec Černotín)
Buzinis Pavel (Obec Provodovice)
Mikuš Radovan (Obec Všechovice)
Tomeček Antonín (Obec Opatovice)
Veličková Alena (Obec Horní újezd)
Vykopal Libor (Obec Ústí)
Stržínková Miluše (Obec Rouské)
Voldán Josef (Obec Malhotice)
Polednová Naděžda (Obec Špičky)

Hosté:
Krbálková Pavla ( manažerka MR Záhoran)
Hrušková Miloslava (sekretariát MR Hranicko)
Valová Žaneta (sekretariát MR Hranicko)
Balek Jan (sekretariát MR Hranicko)
Tomášová Marcela (sekretariát MR Hranicko)
Lenža Libor (manažer sub-projektu Brie)
Brzák Jaroslav (manažer sub-projektu STS)
Remeň Pavel (ÚP v Přerově)

Omluveni:
Galas Karel (Město Potštát)
Foltýnek Lubomír (Obec Radíkov)

Program:
1) Úvod
2) Volba členů Kontrolní komise MR Hranicko
3) Projekt INNOREF – zpráva o aktivitách a finanční zpráva
4) Propagace projektu INNOREF - Národní konference projektu INNOREF
5) Pokračování Sekretariátu MR Hranicko po ukončení projektu INNOREF
6) Sub-projekty projektu INNOREF
7) Přijetí a vyřazení majetku
8) Program Leader 2007-2013
9) Projekt „Podpora škol v MR Hranicko“
10) Významné projekty Ol. kraje
11) Zaměstnávání Rómů v MR Hranicko (Ing. Pavel Remeň – Úřad práce Přerov)
12) Různé
13) Diskuse

1) Úvod
Pan předseda MR Hranicko všechny uvítal na Valné hromadě MR Hranicko (dále jen VH), která se
konala ve společenském centru v Černotíně.
Určil zapisovatelku sl. Žanetu Valovou.
Dále pan předseda určil členy komise pro usnesení: Tomeček Antonín, Veličková Alena, Stržínková
Miluše (pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Lév Zdeněk, Vykopal Libor (pro: 16, proti: 0, zdržel
se:0).
Pan předseda nechal hlasovat o úpravě programu VH: rozšíření bodu č. 6 o Sub-projekt EWARU Výtlačný vodovodní řad Radíkov-Středolesí a předřazení bodu č. 6 Sub-projekty projektu INNOREF
na začátek programu (pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

2) Sub-projekty projektu INNOREF
Pan Balek uvedl, že na dnešní VH se budeme zabývat sub-projektem BRIE a STS, jelikož se jedná o
jediné dva sub-projekty, na které přispívají všechny obce MR Hranicko.
BRIE
Pan Lenža uvedl, že v sub-projektu jsou hotovy dvě studie – jedna pro Všechovice a druhá pro Ústí,
jedná se o studie pro obecní objekty. Do týdne by měla být také hotova studie k rychlerostoucím
dřevinám. Byly odevzdány dva mezinárodní výstupy hlavnímu partnerovi, nyní se zpracovávají studie
proveditelnosti a technický manuál k peletizaci.
Pan Lév se dotázal, kde je možno si všechny studie prohlédnout. Pan Lenža uvedl, že budou dostupné
na webových stránkách www.regec.cz . Pan Lév poté uvedl, že zatím k sub-projektu není žádný

hmatatelný výstup. Pan Balek se poté zeptal, zda ve studiích bude také analytická část územně
energetické koncepce. Pan Lenža uvedl, že Územně energetická koncepce je ve své konečné verzi
závazným dokumentem pro dané území, běžná doba na její zpracování je cca 2 roky, sub-projekt
BRIE to musí stihnout za ½ roku. Výstupem by měla být také podpora konsorcia, které již vzniklo a
v nejbližší době by měla proběhnout jeho další schůzka, na které budou prezentovány výše zmíněné
studie. Zda konsorcium bude chtít pokračovat ve své činnosti i po ukončení sub-projektu BRIE je
pouze na jeho členech. V rámci sub-projektu také vznikne manuál, který bude radit jak si ošetřit objekt
abychom minimalizovali spotřebu energií v objektu.
STS
Pan Brzák se všem představil, uvedl, že je novým manažerem sub-projektu STS. Uvedl, že nyní je
sub-projekt ve fázi, kdy se dokončují externí expertízy – Strategický plán v oblasti cestovního ruchu,
jehož součástí je analýza potenciálu cestovního ruchu, dále expertíza Příprava produktových balíčků,
budou celkem 4 s ucelenými nabídkami pro konkrétní skupinu zákazníků, další expertízou je
Marketingový plán a Strategický informační plán. V rámci sub-projektu se zpracovávají pilotní
projekty – jedním z nich Multifunkční objekt s rozhlednou v Rouském a druhým je Vytvoření
Hipostezek na Hranicku. Budou vydány propagační materiály – celkem 3 typy, jeden bude obecný o
celém MR Hranicko, druhý bude konkrétní ke každému produktovému balíčku a třetí bude tématický
např. Hipostezky aj. V rámci sub-projektu vznikne webový portál cestovního ruchu. Nejdůležitějším
výstupem bude vznik destinačního managementu na Hranicku, je třeba vědět, jak bude fungovat, kdo
se do něj zapojí aj.
Pan Balek uvedl, že došlo ke zdržení v rámci sub-projektu STS, jelikož firma 4EuroPartners dodala
externí expertízy se zpožděním, což zdrželo chod celého sub-projektu. Dále uvedl, že v rámci tohoto
sub-projektu je možné propojit plánovaný portál GIS s portálem cestovního ruchu. Nakonec uvedl, že
v rámci sub-projektu STS je ještě třeba profinancovat 2/3 finančních prostředků.
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí situaci v sub-projektu STS a BRIE (pro: 16, proti: 0,
zdržel se:0).
EWARU a Výtlačný vodovodní řad Radíkov-Středolesí
Pan Wildner uvedl, že sub-projekt EWARU řeší problematiku nedostatku kvalitní pitné vody
v severozápadní části MR Hranicko a to konkrétně v obcích Potštát, Hranice s místními částmi
Středoletí a Uhřínov, Olšovec s místní částí Boňkov a obcí Radíkov.
Společnost Voding Hranice s.r.o. zpracovala dokumentaci pro územní řízení, Stavebnímu úřadu MěÚ
Hranice byl podán návrh na vydání územního rozhodnutí a umístění stavby, v průběhu územního
řízení předložila obec Radíkov (nový vodovod je veden po jejím území a napojuje se zde na stávající
vodovod v majetku obce) požadavek na majetkoprávní vypořádání již existující části celého
zásobovacího systému. Byl tedy vyhotoven znalecký posudek, dle kterého je stanovena cena obvyklá
vodovodu ve výši 3 500 000Kč.

Pan Balek dále uvedl k sub-projektu EWARU, že v důsledku výrazně klesajícího kurzu koruny vůči
Euru a také v důsledku fin. limitů v položkách rozpočtu projektu EWARU došlo ke snížení objemu
disponibilních fin.prostředků v korunách, čímž vznikal potřeba dodatečného kofinancování této proj.
dokumentace v celkovém objemu 255 689 Kč. Tyto prostředky budou uhrazeny z mimořádných čl.
příspěvků ve prospěch MR Hranicko od zapojených měst Hranic, Potštát dle jejich vzájemné dohody.
Jelikož je MR Hranicko investorem celé akce bude smlouva k pořízení proj. dokumentace uzavřena
mezi firmou Voding s.r.o. a MR Hranicko.
Rada MR Hranicko na své schůzce 6.3.2007 po projednání pracovní zprávy sub-projektu EWARU ve
věci finanční situace sub-projektu a pořízení projektové dokumentace Projektu Zásobování Potštátska
pitnou vodou ze dne 5.3.2007:
•

Ukládá Městu Potštát, nositeli sub-projektu EWARU, specifikovat výši mimořádných čl.
příspěvků na úhradu nákladů spojených s pořízením projektové dokumentace na projekt
Zásobování Potštátska pitnou vodou

•

Pověřuje předsedu MR Hranicko podpisem smlouvy s firmou Voding Hranice s.r.o. ve věci
pořízení projektové dokumentace na projekt Zásobování Potštátska pitnou vodou za podmínky
schválení mimořádných čl. příspěvků zastupitelstvy zapojených obcí.

Rada MR Hranicko na své schůzce 6.3.2007 doporučila VH MR Hranicko schválit uzavření dohody o
budoucím majetkoprávním vypořádání ke stavbě Výtlačného vodovodního řadu PVC DN 100 v úseku
od úpravny vody v Radíkově do vodojemu Středoletí s příslušenstvím, která je nedílnou součástí
projektu „Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice“, a to s obcí Radíkov, jako vlastníkem
stavby a dále s městy Potštát a Hranice jako účastníky projektu. Předmět dohody: Výtlačný vodovodní
řad Radíkov-Středolesí. Cena stavby: 3 500 000 Kč (dle znaleckého posudku č. 33/2007 zpracovaného
Jiřím Nezhybou, Janáčkova 731, Hranice). V případě převodu investorství na jakýkoliv jiný subjekt
zaváže MR Hranicko tohoto nového investora ke splnění podmínek vypořádání. Tento závazek bude
řešen společně s dohodou o převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení na
nového investora.
Pan Wildner se poté zeptal, zda má někdo dotaz. Nikdo nevystoupil.
Valná Hromada MR Hranicko schvaluje uzavření dohody o budoucím majetkoprávním vypořádání ke
stavbě Výtlačného vodovodního řadu PVC DN 100 v úseku od úpravny vody v Radíkově do
vodojemu Středolesí s příslušenstvím, která je nedílnou součástí projektu „Zásobování obcí Potštátska
napojením na SV Hranice“, a to s obcí Radíkov, jako vlastníkem stavby a dále s městy Potštát a
Hranice jako účastníky projektu. Předmět dohody: Výtlačný vodovodní řad Radíkov-Středolesí. Cena
stavby: 3 500 000 Kč (dle znaleckého posudku č. 33/2007 zpracovaného Jiřím Nezhybou, Janáčkova
731, Hranice). V případě převodu investorství na jakýkoliv jiný subjekt zaváže MR Hranicko tohoto
nového investora ke splnění podmínek vypořádání. Tento závazek bude řešen společně s dohodou o
převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení na nového investora (pro: 16, proti: 0,
zdržel se:0).

3) Volba členů Kontrolní komise MR Hranicko
Pan Balek uvedl, že ze stanov MR Hranicko vyplývá, že funkčním obdobím kontrolní komise je jeden
rok. V loňském roce byli členy Kontrolní komise: Ing. Petr Pajdla (místostarosta obce Střítež nad
Ludinou), Ing. Václav Vomáčka BBS (tajemník městyse Hustopeče nad Bečvou) a Miluše Stržínková
(starostka obce Rouské). Pan Balek uvedl, že všichni kromě pana Pajdly souhlasí s tím, že budou
navrženi do Kontrolní komise na rok 2007. Na třetího člena Kontrolní komise byla navržena starostka
obce Špičky Naděžda Polednová.
Valná Hromada MR Hranicko zvolila Kontrolní komisi ve složení:
Polednová Naděžda, obec Špičky
Miluše Stržínková, obec Rouské
Ing. Václav Vomáčka BBS, městys Hustopeče nad Bečvou
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:1).

4) Projekt INNOREF – zpráva o aktivitách a finanční zpráva
Pan Balek uvedl, že každé půlroční období zpracováváme Zprávu o aktivitách projektu INNOREF.
Zpráva za rok 2006 byla předložena na Centrum pro regionální rozvoj (dále jen CRR) koncem ledna,
proces auditu stále trvá. Poté pan Balek popsal Zprávu o průběhu projektu INNOREF za období
červenec – prosinec 2006, uvedl, že obsahuje Popis aktivit, které se během období uskutečnily,
Výstupy aktivit, naplnění cílů a způsob propagace EU jako zdroje spolufinancování, Plán akcí na další
období, Specifické problémy při realizaci a důvody jejich vzniku, opatření k nápravě. Do zprávy jsou
zahrnuty náklady na management MR Hranicko, mezinárodní koordinace, schůzky Rozvojového
partnerství, vzdělávací akce, financování sub-projektů, propagace atd.
Paní Hrušková poté zhodnotila finanční situaci projektu INNOREF (bez sub-projektů), uvedla že
v roce 2006 bylo utraceno 2 716 452 Kč, celkem i s předpokladem roku 2007 by měly být celkové
výdaje projektu INNOREF 9 165 539 Kč. Příjmy projektu INNOREF činily v roce 2006 celkem
2 826 221 Kč, celkem i s předpokladem roku 2007 by měly být příjmy projektu INNOREF 9 045 464
Kč.

Výdaje INNOREF (bez sub-projektů)
MR Hranicko

2004
2005
2006
předpoklad 2007
Celkem

Výdaje celkem
127 555
2 625 364
2 716 452
3 696 168
9 165 539

Příjmy INNOREF (bez sub-projektů)
MR Hranicko

2004
2005

Příjmy celkem
216 666
2 585 231

2006
předpoklad 2007
Celkem

2 826 221
3 417 346
9 045 464

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy – 120 075 Kč, tento rozdíl není pokryt. Poté se paní Hrušková
zmínila o neuznatelných nákladech projektu INNOREF, uvedla, že v roce 2006 byly ve výši 134 865
Kč, předpokládáme že neuznatelné výdaje, kde patří úroky z úvěru, bankovní poplatky a kurzová
ztráta budou i v letech 2007 a 2008, celkem by měly být neuznatelné náklady projektu INNOREF ve
výši 421 501 Kč. Pokud tedy k výše uvedenému rozdílu mezi příjmy a výdaji přičteme ještě
neuznatelné náklady, tak celková ztráta bude činit – 541 167 Kč. Předpokládáme, že ztrátu uhradíme
z vlastních příjmů MR Hranicko, které v roce 2005 činily 194 057 Kč, v roce 2006 247 110 Kč a
příjmy roku 2007 podložené smlouvami 100 000 Kč, celkem tedy 541 167 Kč. Toto je ideální
varianta, která nastane za předpokladu, že nebude plně využit rozpočet určený na projekt INNOREF a
neuznatelné náklady budou v uvedené výši. O možnosti nevyčerpání rozpočtu jednala také Rada MR
Hranicko 6.3.2007, na radě paní Hrušková uvedla, že na spolufinancování projektu INNOREF do
konce roku 2007 nám při vyčerpání celkového rozpočtu chybí 200 000 Kč. Proto jsme rozpočet
důkladně rozklíčili a zjistili jsme, že je možné ušetřit celkem až 1 300 000 Kč z čehož kofinanc 15% je
těch 200 000Kč, které nemáme pokryty. Dále uvedla, že sekretariát navrhuje nedočerpat rozpočet,
abychom se vyhnuli problému s pokrytím chybějících 200 000 Kč. Je proto na zvážení členů Valné
hromady, zda schválit nevyčerpaný rozpočet či dočerpat rozpočet a hledat peníze na kofinancování.

Paní Hrušková dále uvedla, že nedočerpání rozpočtu není pro MR Hranicko rizikem, jelikož všechny
aktivity projektu INNOREF budou naplněny. Členové valné hromady navrhují, aby byl rozpočet
schválen v navrženém rozsahu a pokud by některá obec chtěla použít nedočerpané finanční prostředky
na aktivity související s projektem INNOREF a zajistila by předfinancování této částky, je možné
takovou aktivitu do rozpočtu zahrnout, po předchozím projednání s hlavním finančním manažerem
projektu INNOREF a auditorem CRR.
Valná hromada MR Hranicko po projednání vzala na vědomí Zprávu o aktivitách a finanční zprávu
projektu INNOREF za období červenec-prosinec 2007 a finanční výhled do konce roku 2007 dle
předloženého materiálu (pro: 16, proti: 0, zdržel se:0). Pan Wildner poté odešel.

5) Propagace projektu INNOREF - Národní konference projektu INNOREF
Pan Balek uvedl, že Plán propagačních aktivit na rok 2007 schválila Rada MR Hranicko 14.2.2007
v tomto znění:
Aktivity

Obsah

Termín

Limit

Manuál INNOREFu 250 ks

Popsaná metodologie projektu

listopad

25 000 Kč

Zpravodaj 2x 3000 ks

Dle aktuálních potřeb

duben, říjen

41 000 Kč

Úpravy internetových stránek

Dle aktuálních potřeb

průběžně

25 000 Kč

Drobné propagační předměty
hrnky, propisky, složky atd.
průběžně
Leták
o
výsledcích
projektu
INNOREF
Shrnutí výstupů sub-projektů
září
Propagace
služeb
Leták EUROTEAMu
EUROTEAMu
březen

25 000 Kč
25 000 Kč

Pozvánky, novoročenky

Dle aktuálních potřeb

průběžně

15 000 Kč

Dotisk skládačky o mikroregionu

Aktualizace údajů

říjen

20 000 Kč

15 000 Kč

Rezerva

20 000 Kč

Celkem

211 000 Kč

Navrhujeme propagační aktivity financované z projektu INNOREF rozšířit o částku 200 000 Kč, která
by byla použita na propagaci projektu INNOREF na kulturních akcí v regionu Hranicko. Fungovalo
by to tak, že mezi MR Hranicko a realizátorem akce by byla sepsána smlouva o propagaci, realizátor
by získal finanční podporu akce a zároveň by se zde propagoval MR Hranicko, projekt INNOREF a
jeho sub-projekty a to formou panelů a propagačních materiálů. Pan Balek poté dodal, že starosty
vyzveme, aby nám dodali do úterý 27. března 2007 seznam kulturních a společenských akcí, na které
by chtěli čerpat peníze z položky propagace v rozpočtu projektu INNOREF. Všechny akce budou
projednány na dubnové Radě MR Hranicko, která navrhne klíč pro podporu propagace do výše
200 000 Kč.

Co se týče národní konference, uvedl, že sekretariát navrhuje uspořádat dvoudenní konferenci 14. –
15.června 2007 (čt – pá). Na dvoudenní akci budou představeny výstupy projektu INNOREF a jeho
sub-projektů. Tato konference bude určena zejména účastníkům sub-projektů, samosprávám,
nestátním neziskovým organizacím a zástupcům významných institucí k Olomouckého kraje.
Předběžný program konference by byl následující:
1.den:
Prezentace výstupů projektu INNOREF a další prezentace související s rozvojem venkova
•

prezentační část pro všechny účastníky konference - proběhne v Hranicích, pravděpodobně
v hranické sokolovně

•

Společná večeře

2.den:
Prezentace výstupů sub-projektů
•

Exkurze po výsledcích práce sub-projektů v terénu – zájemci uvidí přímo v regionu konkrétní

•

u sub-projektů které nemají hmatatelné výsledky, proběhne pouze prezentace výsledků

Účastníci by měli možnost fakultativně navštívit místní akce, které v tomto termínu budou probíhat:
Bělotín: 13.-17.6.2007 - 16. ročník Pivních slavností

Potštát: 15. – 17.6.2007 - Potštátské slavnosti
Střítež: 17.6.2007 - Kašparova divadelní Střítež
Valná hromada vzala na vědomí Plán propagace MR Hranicko na rok 2007 a ukládá starostům
členských obcí nahlásit do 28.3.2007 kulturní a společenské akce v obci (pro: 15, proti: 0, zdržel se:0).

6) Pokračování Sekretariátu MR Hranicko po ukončení projektu INNOREF
Pan Mikuš uvedl, že máme profesionální sekretariát, což je zásluha projektu INNOREF, jenže projekt
INNOREF končí na konci roku 2007 a byla by škoda, aby skončil také sekretariát. Je zde otázka,
v jaké podobě bude sekretariát fungovat po ukončení projektu INNOREF.
Pan Balek uvedl, že máme 3 varianty:
1) zachování Sekretariátu v původním stavu
2) vytvoření samostatné právní subjektivity jejíž zakladatelé by byly MR Hranicko, Rozvojové
partnerství Regionu Hranicko, další obce a mikroregiony regionu Hranicko (vznik o.p.s.)
3) Transformace Sekretariátu MR Hranicko pod Rozvojové partnerství regionu Hranicko
Bude vytvořena pracovní skupina k tomuto tématu a jelikož je jednou z variant transformace pod
Rozvojové partnerství regionu Hranicko, tak RoPa delegovat do této pracovní skupiny tyto své
zástupce: – F. Konečný (předseda RoPa) a Dalibor Škoda.
Pan Mikuš poté uvedl, že zbývající členy pracovní skupiny by měli tvořit starostové MR Hranicko.
Tato pracovní skupina by se měla sejít 2-3 x. Do pracovní skupiny byli za MR Hranicko navrženi: Z.
Lév, R. Mikuš, M. Wildner, K. Galas, M. Stržínková, P. Krbálková.
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o možnostech pokračování Sekretariátu MR Hranicko po
ukončení projektu INNOREF a pověřuje pracovní skupinu ve složení: F. Konečný, D. Škoda, J. Balek,
R. Mikuš, Z. Lév, P. Krbálková, M. Stržínková, K.Galas a M.Wildner dopracováním zprávy a
předložením na jednání další Valné hromady MR Hranicko (pro: 15, proti: 0, zdržel se:0).

7) Přijetí a vyřazení majetku
Paní Hrušková uvedla, že majetek k vyřazení nemáme žádný. Co se týče pořízení, navrhujeme
v nejbližší době pořídit tento majetek:

kancelářský stůl + židle
digitální fotoaparát
skartovačka, kroužková vazba, řezačka
Počítačové vybavení

max. částky
5 000
10 000
10 000
10 000

Celkem

35 000

Počítač uvedený v tabulce bude nakoupen mimo projekt INNOREF. Chceme nakoupit starší počítač,
který bude využívat František Kopecký (externí pracovník). Ostatní věci v tabulce vyplývají z potřeb
sekretariátu a souvisejí s projektem INNOREF.

Valná hromada MR Hranicko schválila pořízení majetku dle níže přiložené tabulky

kancelářský stůl + židle
digitální fotoaparát
skartovačka, kroužková vazba, řezačka
počítač
Celkem
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0).

max. částky
5 000
10 000
10 000
10 000
35 000

8) Program Leader 2007-2013
Pan Balek dle prezentace představil podmínky přípravy regionu Hranicko na program Leader 20072013:
-

Pravidla vycházejí z Programu rozvoje venkova na léta 2007-2013 (zatím je známá prosincová
verze roku 2006, která ještě není definitivní). Ten se skládá ze 4 os: 1/ Zlepšování
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 2/ Zlepšování životního prostředí a krajiny, 3/
Diverzifikace hospodářství a kvalita života na venkově, 4/ Leader. Konečná verze by měla být
hotova do konce dubna 2007.

-

parametry pro úspěch ve programu Leader: kvalitně zpracovaný Strategický plán Leader na
léta 2007-2013, řádně vymezené území - území musí být ucelené (mapa, hranice, souhlas
starostů), dostatek lidských, finančních a hospodářských zdrojů na podporu realizace místního
dotačního programu, který se opírá o leaderovskou strategii, partnerství mezi veřejným a
soukromým sektorem v orgánech Rozvojového partnerství a také při přípravě Strategie
Leader.

-

Ve strategii budou stanovena výběrová kritéria pro projekty. Po udělení celkové dotace na
místní dotační program (odhad cca 50 mil. Kč na 6 let) bude úkolem MAS vyhlašování
veřejných výzev ke sběru žádostí, příjem žádostí, evidence žádostí v Informačním systému,
administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti, výběr projektů (prostřednictvím výběrové
komise), výkaznictví, monitoring, vedení složek projektů a uchovávání dokladů, osvěta,
propagační akce, práce s veřejností.

-

termín přípravy Strategie Leader: červen 2007 (podání žádostí se Strategickým plánem
LEADER se dá odhadovat v období květen – říjen 2007).

-

V programu bud dbáno na originální přístup k nastavení místního dotačního programu.
Výhodou pro nás je zázemí vytvořené projektem INNOREF, výstupy sub-projektů BRIE
(územní energetická koncepce), STS (analýzy a strategie cestovního ruchu), RECOVER
(manuál práce s veřejnými prostranstvími), PROAGRITOUR (systém certifikace místních
výrobků), STRASSE (nastavení indikátorů dopadů rozvoje území). Zavedení regionálního
GIS je taktéž výhodou při hodnocení žádosti na Ministerstvu zemědělství.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o přípravě využití programu Leader na léta 2007-2013 a
schválila účast MR Hranicko v tomto programu (pro: 15, proti: 0, zdržel se:0).

Klíčem k úspěchu je zapojení soukromého sektoru (podnikatelů, zemědělců, spolků a zájmových
organizací. Žádáme všechny starosty o rozšíření informace o Rozvojovém partnerství a programu
LEADER. Organizace se do procesu mohou zapojit vyplnění formuláře projektového námětu (byl
rozeslán na všechny obce regionu). Na základě sesbíraných námětů bude upřesněn dotační program.

Od obcí projektové náměty už posbírány máme.
Odešel pan starosta Buzinis.

9) Projekt „Podpora škol v MR Hranicko“
Paní Hrušková uvedla, že tento projekt připravuje MR Hranicko, chce jej podat do Programu rozvoje
venkova MMR ČR. Do projektu bude zapojeno všech 14 základních škol v MR Hranicko. Školy mají
různé potřeby, proto je nutné nejprve jejich potřeby zmapovat. Projekt musí být opřen o Strategii MR
Hranicko, a to konkrétně o opatření 6.1 Vytvoření stabilní sítě základních škol. Max. výše dotace je
500 000 Kč, je možné že potřeby škol budou vyšší a bude je nutné upravit. Dále uvedla, že k projektu
již proběhla jedna schůzka 28.2.2007, kde byly ředitelé škol s projektem seznámeni a dostali
k vyplnění dotazník,kde uvedou konkrétní požadavky své školy a způsob zapojení dětí do projektu..
Do doby podání projektu musí být sepsány partnerské smlouvy mezi školami a MR Hranicko, které
ošetří konkrétní spolupráci škol na projektu a spolufinancování projektu.
Valná hromada MR Hranicko schválila podání projektu „Podpora základních škol v MR Hranicko“ do
Programu rozvoje venkova MMR ČR na rok 2007 a pověřuje předsedu svazku podpisem partnerských
smluv se zapojenými školami (pro: 14, proti: 0, zdržel se:0).

10) Významné projekty Ol. kraje
Pan Balek uvedl, že jsme tuto možnost otevřeli již na Radě MR Hranicko. Poté uvedl, že jsou
vyhlášeny Významné projekty Ol. kraje, tzn. že máme možnost toho využít a přihlásit se do tohoto
programu s nějakým projektem. Výhodou tohoto programu je, že se zde může podat jakýkoliv projekt,
který je specifikován jako významný projekt. Pokud budete mít nějaký nápad, dejte nám vědět.

11) Zaměstnávání Rómů v MR Hranicko (Ing. Pavel Remeň – Úřad práce Přerov)
Pan Remeň uvedl, se jedná o projekt, který již v Hranicích běží. Domníval se, že bude mít konkrétní
nabídku na zapojení se do projektu – projekt je financován úřadem práce, jedná se o obdobu veřejně
prospěšných prací s tím rozdílem, že o vše se stará pan Danis z Ekoltesu a.s. Poté pan Remeň uvedl, že
projekt nebyl schválen, pan Danis bude lobovat za tento projekt u ministra pro místní rozvoj.

Poté informoval starosty o politice veřejně prospěšných prací (dále jen VPP) – rozpočet úřadu
práce byl krácen což znamená, že bude málo peněz také na VPP (úřad práce by mohl poskytnout na
VPP max. 5 000 Kč/osobu po dobu 6 měsíců).
Dostali pokyn z ministerstva, aby využívali dotačních titulů ze strukturálních fondů EU. Nyní úřad
práce v Přerově pracuje na projektu pro tělesně postižené.

12) Různé
Pan Mikuš uvedl, že probíhají infoschůzky ke GIS, termíny schůzek naleznete na webových stránkách
MR Hranicko. Zapojení do GIS usnadní obcím práci s údaji o nemovitostech, inženýrských sítích,
charakteru zástavby atd. při plánování investičních akcí. Na pokrytí části financování byla zažádáno o
dotaci z Programu rozvoje venkova Olomouckého kraje na rok 2007 ve výši 60%. Pokud by se
podařilo zapojit všechny obce, usnadnilo by to práci regionu při plánování větších akcí přesahující
hranice jedné obce. Po proběhnutí prezentací bude o projektu regionálního GIS rozhodovat Rada
města Hranic.

Pan Balek uvedl, že v Náměšti na Hané se uskuteční 22.3.2007 Valná hromada spolku pro obnovu
venkova, nyní lze podat návrhy do předsednictva Spolku pro obnovu venkova, bylo by dobré
navrhnout někoho za Hranicko. Pan Mikuš se pak dotázal, zda má někdo návrh na kandidáta či
kandidáty. Byli navrženi tito kandidáti pan Z. Lév, L.Vykopala a paní M. Stržínková. Paní Stržínková
návrh odmítla.
Valná hromada MR Hranicko delegovala do předsednictva Spolku pro obnovu venkova pana Zdeňka
Léva a pana Libora Vykopala (pro: 14, proti: 0, zdržel se:0).

11) Diskuse
Nikdo neměl žádný námět do diskuse.

Pan Mikuš poděkoval všem přítomným za aktivní účast a jednání ukončil.

Zapsala: Žaneta Valová

Ověřili:

Libor Vykopal
Starosta obce Ústí

Zdeněk Lév
starosta obce Střítež n. Ludinou

