Usnesení Valné hromady MR Hranicko
ze dne 12. června 2007
VH 13/2007
Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas,
Naděžda Polednová
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0)

VH 14/2007
Valná hromada MR Hranicko schválila tyto ověřovatele zápisu: Jiří Kandler, Libor Vykopal
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0)

VH 15/2007
Valná hromada MR Hranicko schvaluje upravený program VH: vyměnit bod 4 a 5; a doplnění před

bod 15 Různé ještě bod Plány rozvoje obcí.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0)

VH 16/2007
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí situaci v projektu INNOREF.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

VH 17/2007
Valná Hromada MR Hranicko po projednání možností pokračování Sekretariátu MR Hranicko
schválila pozici MR Hranicko jako zakladatele obecně prospěšné společnosti a pověřuje p. Petra
Pajdlu zastupováním MR Hranicko jako zakladatele společnosti.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

VH 18/2007
Valná Hromada MR Hranicko doporučuje pozvat k založení o.p.s. MR Záhoran, MR Podlesí, MR
Rozvodí a RoPa. Termín je stanoven do 31.8.2007.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

VH 19/2007
Valná Hromada MR Hranicko schvaluje založení obecně prospěšné společnosti za účelem poskytování
služeb.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

VH 20/2007
Valná hromada MR Hranicko po projednání vzala na vědomí návrh přípravy neinvestičních projektů
MR Hranicko pro financování z fondů Evropské unie v období 2007 - 2013.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

VH 21/2007
Valná Hromada MR Hranicko po projednání schvaluje darovací smlouvu mezi Rozvojovým
partnerstvím a MR Hranicko ve výši 48.600,-Kč.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

VH 22/2007
Valná Hromada MR Hranicko po projednání :
-

schválila Zprávu o činnosti MR Hranicko za rok 2006

-

schválila Závěrečným účet MR Hranicko za rok 2006 s výhradou

-

přijímá opatření k nápravě: Pověřuje Sekretariát MR Hranicko průběžnou kontrolou čerpání
rozpočtu a pověřuje předsedu svazku provést rozpočtové opatření na konci roku a to předložit
k projednání na nejbližší valné hromadě.

(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

VH 23/2007
Valná Hromada MR Hranicko po projednání schvaluje 1. rozpočtové opatření MR Hranicko na rok
2007.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se : 0)

VH 24/2007
Valná Hromada MR Hranicko vyzývá obec Bělotín k uhrazení dlužných členských příspěvků
30.6.2007. Pokud takto neučiní, bude obci Bělotín vypovězena smlouva o spolupráci v projektu
Pracovní týmy a s obcí Bělotín nebude uzavřena smlouva na Zpracování plánu rozvoje obce Bělotín
v rámci projektu INNOREF.
(pro: 16, proti – 0, zdržel se: 0)

VH 25/2007
Valná hromada MR Hranicko revokuje usnesení VH 9/2007 a schvaluje pořízení majetku dle níže
uvedené tabulky:

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

max. částky
5 000
10 000
10 000
25 000

Celkem

50 000

(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0). (P. Mikuš odešel)

VH 26/2007
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Města Hranic na období 2007 – 2010
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0)

VH 27/2007
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci Rozvojového partnerství regionu Hranicko o
přípravě regionu Hranicko na program LEADER 2007-2013.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) (odešel p. Konečný a p.Sládeček)

VH 28/2007
Valná hromada MR Hranicko po projednání situace v projektu Pracovní týmy schválila Dodatek č. 2
ke Smlouvě o spolupráci za účelem realizace projektu „Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na
Hranicku vytvořením pracovních týmů“.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 29/2007
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí prezentaci zástupců ZŠ Hustopeče nad Bečvou.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 30/2007
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na zpracovatele Plánů
rozvoje obcí a schvaluje smlouvu o zpracování plánu rozvoje obce v rámci projektu INNOREF a
pověřuje předsedu svazku k podpisu smluv se zapojenými obcemi.
(pro: 13, proti:0 , zdržel se: 0)

Mgr. Miroslav Wildner
předseda svazku

Radovan Mikuš
místopředseda svazku

Zápis z Valné hromady MR Hranicko
ze dne 12. června 2007

Zúčastnění:
Mikuš Radovan (Obec Všechovice)
Galas Karel ( Město Potštát)
Veličková Alena (Obec Horní Újezd)
Buzinis Pavel (Obec Provodovice)
Tomeček Antonín ( Obec Opatovice)
Voldán Josef (Obec Malhotice)
Konečný Jiří (Obec Milovice n.B.)
Pajdla Petr ( Obec Střítež n.L.)
Vykopal Libor (Obec Ústí)
Kandler Jiří (Obec Partutovice)
Polednová Naděžda (Obec Špičky)
Kurfurstová Libuše (Obec Špičky)
Vozáková Júlia (Městys Hustopeče n.B.)
Kočnarová Petra (Obec Skalička)
Sládeček Václav (Obec Polom)
Šnajdárek Oldřich (Obec Klokočí)
Wildner Miroslav (Město Hranice)

Hosté:
Krbálková Pavla ( manažerka MR Záhoran)
Hrušková Miloslava (sekretariát MR Hranicko)
Balek Jan (sekretariát MR Hranicko)
Tomášová Marcela (sekretariát MR Hranicko)
Haken Roman (CpKP)
Šiková Pavla (CpKP)

Omluveni:
Lév Zdeněk (Obec Střítež n.L.)

Program:
1) Úvod
2) Projekt INNOREF - aktuální stav
3) PEUROTEAM – příprava Hranicka na fondy Evropské unie 2007-2013
4) Příprava neinvestičních projektů MR Hranicko v období 2007-2013
5) Pokračování Sekretariátu MR Hranicko po ukončení projektu INNOREF
6) Darovací smlouva mezi RoPa a MR Hranicko
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Hranicko za rok 2006,
Závěrečný účet Mikroregionu Hranicko za rok 2006
8) 1.Rozpočtové opatření roku 2007
9) Neuhrazené členské příspěvky
10) Zařazení a vyřazení majetku
11) Komunitní plánování sociálních služeb
12) Informace o přípravě Regionu Hranicko na program LEADER 2007-2013
13) Finanční situace v projektu „Pracovní týmy“ a návrh řešení
14) Nabídka na zavedení internetových stránek od ZŠ Hustopeče
15) Různé
16) Diskuse

1) Úvod
Pan předseda MR Hranicko všechny uvítal na Valné hromadě MR Hranicko (dále jen VH), která se
konala v kulturním domě ve Špičkách.
Určil zapisovatelku p. Marcelu Tomášovou.
Dále pan předseda určil členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Jiří Kandler a Libor Vykopal (pro: 16, proti: 0, zdržel
se:0).
P. Balek návrh vyměnit bod 4 a 5; dále navrhl doplnit před bod 15 Různé ještě bod Plány

rozvoje obcí
Pan předseda nechal hlasovat o úpravě programu VH dle návrhu pana Balka:
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

2) Sub-projekty projektu INNOREF
Pan Balek uvedl, že se jedná o poslední měsíc realizace sub-projektů, je nutné dokončit realizaci
projektu a naplnit všechny výstupy. Dále uvedl, že ve dnech 21.a 22. června se bude konat Národní
konference k projektu INNOREF.

Zpracovávají se závěrečné zprávy sub-projektů, podnikatelský plán o pokračování Sekretariátu MR
Hranicko,6. září se uskuteční poslední schůzka Partnerského výboru v Hranicích, 8. října se uskuteční
závěrečná mezinárodní konference v Udine v Itálii. U této příležitosti se plánuje zájezd na tuto
konferenci, který bude spojený s exkurzí v regionu italské místní akční skupiny EUROLEADER.
Jelikož jsou na mezinárodní úrovni projektu stále nedočerpané peníze, bylo dohodnuto, že hlavní
partner projektu region Friuli Venezia Giulia zorganizuje první týden v listopadu mezinárodní
konferenci v Bruselu.
Projekt INNOREF bude dokončen do konce roku 2007, nicméně úplné finanční vypořádání se plánuje
na konec roku 2008, kdy dojde k proplacení posledních nákladů a vypořádání kontokorentu.
Konec roku 2008 – ukončení projektu INNOREF proplacením plateb a ukončení kontokorentu.
P. Balek stručně promluvil o každém sub-projektu. S každým sub-projektem proběhla schůzka
společně s paní Hruškovou.
STS – budou připraveny pohledy- pokud má někdo speciální přání, tak kontaktovat by měl
kontaktovat pane Brzáka
-

kalendář s obcemi MR Hranicko

-

sada letáků

-

je vytvořeno nové logo cestovního ruchu na Hranicku

BRIE – v květnu proběhl energetický seminář – energetický management pro každého. Na valné
hromadě byly distribuovány brožury o energetickém managementu. Bude připravena energetická
koncepce – během června REC o.p.s dokončí veškeré výstupy pro EU. Jelikož územně energetická
koncepce není povinnou součástí výstupů projektu BRIE bude postupně dokončena do konce srpna.
Dále byly vyhotoveny individuální studie pro obce (Všechovice, Ústí, Střítež, Rakov, Hrabůvka ),
proběhne jednání se starostou Hrabůvky, aby uhradili příspěvek na zpracování studie.

PROAGRITOUR – certifikace produktů zatím neprobíhá, je navrženo logo,zájemci o zapojení do
certifikace se mohou přihlásit na Vysoké škole logistiky. Dále se řeší, jak bude certifikace probíhat po
ukončení sub-projektu, zda to bude dělat MR Hranicko.

STRASSE – dokončují atlas MR Hranicko z různých hledisek a úhlů pohledu, další výstup je velký
objem dat o MR Hranicko- pro GIS, pro územně analytické podklady

AEDES – byl zorganizován studijní zájezd do Rakouska pro MR Záhoran s tématem zavádění
systému enviromentálního managementu.

EWARU – nedostatek finančních prostředků – dokumentace vodovodní sítě, bude podána žádost o
navýšení rozpočtu o 9000 €

INNOMED – bude prezentace na Národní konferenci, školí lékaře, aby uměli informace předávat a
komunikovat s pacientem
p. Wildner- velmi zajímavý projekt z hlediska výstupů

P. Hrušková – k finančním náležitostem nejsou žádné novinky. Rozpočet, který byl

schválený

v březnu – čerpá se podle něj, změny se promítnou v rozpočtovém opatření.
Paní Hrušková uvedla, na místo finanční manažerky nastoupí sl. Jitka Krabicová od 2.7.2007.

Usnesení: Valná Hromada MR Hranicko vzala na vědomí situaci v projektu INNOREF.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

3., 4. EUROTEAM – příprava Hranicka na fondy Evropské unie 2007 – 2013, pokračování
Sekretariátu MR Hranicka po ukončení projektu INNOREF
Pan Balek zrekapituloval 3 varianty pro pokračování sekretariátu MR Hranicko
Tři varianty:
–

Sekretariát MR Hranicka zůstane v nezměněné podobě

-

založit nový subjekt – obecně prospěšnou společnost

-

činnost sekretariátu přesunout pod Rozvojové Partnerství

Rozpočet na provoz sekretariátu tak jak je činí v současné asi 1,4 mil. Kč – roční náklady.
Předchozí Valná hromada založila pracovní skupinu, která se těmito variantami zabávala. Pracovní
skupina navrhla vyřadit variantu na přesun pod RoPa, obce si chtějí zachovat vliv na řízení
sekretariátu. U varianty nechat sekretariát nezměněné podobě – hrozí neochota obcí složit se na
financování sekretariátu v takto vysoké částce.
Pracovní skupina doporučila, aby vznikl nový subjekt – nová právní subjektivita – obecně prospěšná
společnost , která bude poskytovat služby nejen pro obce MR Hranicka, ale také pro další subjekty
(obce, neziskovky, podnikatele….). Tímto by náklady zůstaly na nové právní subjektivitě. Založení
obecně prospěšné společnosti se řídí zákonem 248/1995, má své zakladatele a správní radu, dozorčí
radu, ředitel. K založení by se měly přizvat také MR Rozvodí, Podlesí, Záhoran a RoPa.
Dále je třeba stanovit minimální úroveň provozu MR Hranicko a na ten požadovat příspěvky obcí.
Rozklíčovaly se činnosti, které se přímo týkají MR Hranicko – minimální provoz MR ( půl úvazku
účetní a manažera) – cca 500 tis. Toto je předpoklad budoucích členských příspěvků.

Rozpočet minimální provozu MR Hranicko (hrazené z členských příspěvků)
Položka
Zaměstnanecké náklady
Manažer rozvoje
Účetní-asistent

Jednotka Množství
úvazek
úvazek

0,5
0,5

Cena za
Měsíčně Ročně
jednotku
40500
17550

20250 243000
8775 105300

Administrativní náklady
Telefony
měsíc
1500 18000
Poštovné
měsíc
500
6000
Nájem kanceláře*
měsíc
90000
Internet*
měsíc
713
8556
Kancelářský materiál
měsíc
1000 12000
Služby
měsíc
1000 12000
Cestovné
měsíc
1500 18000
Propagace
měsíc
Celkem
35238
512856
*pozn. V případě rozběhu EUROTEAMu a získání Rozvojového partnerství se budou položky
rozpočítávat dle právních subjektivit

Na pracovní skupině se podle zákona uvedlo,co stanovuje zákon pro o.p.s. – o.p.s. může provozovat
podnikatelskou činnost, zisk převádí do rezervního fondu a použije ho pro rozvoj společnosti nebo
k úhradě ztrát.
Další otázkou je tedy, koho vyzvat k založení o.p.s, jaký bude způsob delegace do správní rady,
zakladatelská smlouva, registrace u rejstříkového soudu v Ostravě.
P. Wildner navrhl, aby Valná hromada doporučila Sekretariátu dopracování rozpracovaných
dokumentů- celkové strategie, diskuze o transformaci
P. Pajdla uvedl, že strategické rozhodnutí by se mělo učinit co nejdříve.
P. Mikuš uvedl, že na pracovní schůzce se rozhodlo, že by zakladatelem měly být nejen MR Hranicko,
ale také MR Záhoran, Rozvodí, Podlesí, dále by se mělo rozhodnout, kdo bude dále ve správní radě.
Dneska by se mělo rozhodnout, zda založit o.p.s.
P. Balek uvedl, že se jedná o iniciativu MR Hranicko, že nová o.p.s. bude skupina lidí, kteří se budou
zabývat zpracováním projektů z EU a dalších dotačních titulů. Udržitelnost týmu v MR Hranicku by
se opřela o programovací období 2007 – 2013.
P. Hrušková analyzovala

z databáze projektových záměrů potenciál pro práci na rok 2008, tedy po

ukončení projektu INNOREF ke konci roku 2007. Na základě filtrace, kterou databáze umožňuje byla
vytvořena absorpční kapacita Regionu Hranicko v letech 2007-2013. Uvedla, že v roce 2007-2008
máme 151 projektových námětů, kdy nejvíce jich je od obcí v regionu. Co se týče dělení dle výše
rozpočtu projektů, tak tento výsledek je ovlivněn třemi projekty města Hranic, které jsou v kategoriích
nad 50 mil. Kč. Předpoklad příjmů Euroteamu v roce 2007 – 2008 byl znázorněn na modelovém
příkladu: Za předpokladu,že Euroteam by Euroteam zpracovával pouze projekty do výše 20 mil.

Kč a zpracoval by 41 projektů (30% projektů z databáze v období červen 2007 – květen 2008) a

pouze 50% z nich bude úspěšných, získá MR Hranicko příjmy ve výši 616 500 + 1 463 612 =
2 080 112,- Kč.

Usnesení: Valná Hromada MR Hranicko schválila pozici MZ Hranicko jako zakladatele společnosti a
pověřuje p. Petra Pajdlu zastupováním MR Hranicko jako zakladatele společnosti. (pro: 16, proti: 0,
zdržel se:0).

Usnesení: Rada MR Hranicko doporučuje pozvat k založení o.p.s. MR Hranicko, MR Podlesí, MR
Rozvodí a RoPa. Termín je stanoven do 31.8.2007. (pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

Usneseni: Valná Hromada MR Hranicko schvaluje založení obecně prospěšné společnosti za účelem
poskytování služeb. (pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).
P. Pajdla navrhuje, aby už v oslovujícím dopise byly stanoveny základní podmínky.
P. Balek uvedl , že toto bude v zakladatelské smlouvě
p. Wildner uvedl, že by měl být stanoven termín
P. Balek – termín bude do další VH , tj. do 11.9. 07 nebo do konce srpna 2007
P. Galas navrhuje, aby se termín zkrátil, aby bylo možné dopracovat nutné dokumenty již dříve, do
konce srpna už proběhne jednání a budou připraveny dokumenty.

5) Příprava neinvestičních projektů MR Hranicko v období 2007 – 2013
Rada schválila návrh priorit přípravy neinvestičních projektů – 5 návrhů :
-Zaměstnávání nezaměstnaných při obcích
-Zajištění destinačního managementu cestovního ruchu
-Vytvoření stabilní sítě základních škol
-Informační systém na podporu podnikání
-Celoživotní vzdělávání obyvatel

P. Kopecký předložil ještě 6. projektový záměr – kulturní spolupráce, obsahující založení kulturního
fóra, grantového schématu, vydání propagačních materiálů o kulturních akcích, umělcích a souborech
a další aktivity. Projekt by se měl uskutečnit ve spolupráci s polskými partnery, protože jen
v Operačním programu Česko-polská spolupráce jsou tyto aktivity podporovány z fondů EU.

Usnesení: Valná hromada MR Hranicko po projednání vzala na vědomí návrh přípravy neinvestičních
projektů MR Hranicko pro financování z fondů Evropské unie.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

6) Darovací smlouva mezi RoPa a MR Hranicko

P. Hrušková – MR Hranicko poskytuje službu rozvojovému partnerství, 200 tis. Bude poskytnuto
z Olomouckého kraje na službu RoPa, 20 % je spolufinancování.
Rada schválila smlouvu o poskytování služeb, dar musí schválit VH.
Usnesení: Valná Hromada MR Hranicko po projednání schvaluje darovací smlouvu mezi Rozvojovým
partnerstvím a MR Hranicko ve výši 48.600,-Kč.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
P. Hrušková uvedla připomínky z Olomouckého kraje, chyby vznikly při plnění rozpočtových příjmů
a výdajů, které nebyly v souladu s tím, jak byl naplánován rozpočet. Na konci roku 2006 bylo
schváleno valnou hromadou rozpočtové opatření, ale v několika položkách byl překročen původně
plánovaný rozpočet. Aby se této skutečnosti v letošním roce předešlo, bude sekretariát MR Hranicko
důsledně kontrolovat čerpání rozpočtu a na každou valnou hromadu bude připraveno rozpočtové
opatření. Pokud bude nutné provést rozpočtové opatření v období mezi poslední letošní valnou
hromadou a koncem kalendářního roku, bude toto rozpočtové opatření schvalovat předseda svazku a
následně bude předloženo valné hromadě na jejím prvním zasedání v roce 2008.
P.Balek – vyjmenoval aktivity, které provádí MR Hranicko za rok 2007
P.Pajdla –doporučil k rozpočtu vypracovat ještě tabulku o vypořádání dotací

Usnesení: Valná Hromada MR Hranicko po projednání :
-

schválila Zprávu o činnosti MR Hranicko za rok 2006

-

schválila Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2006 s výhradou

-

přijímá opatření k nápravě: Pověřuje Sekretariát MR Hranicko průběžnou kontrolou čerpání
rozpočtu a pověřuje předsedu svazku provést rozpočtové opatření na konci roku a to předložit
k projednání na nejbližší valné hromadě.

(pro: 16, proti: 0, zdržel se:0).
8.) 1.rozpočtové opatření roku 2007
Paní Hrušková vysvětlila jednotlivé položky rozpočtu MR Hranicko. Stručně vysvětlila změny od
schváleného rozpočtu.
Výraznější změny v příjmech jsou na položce 4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR, kde je
rozdíl způsobený tím, že jsme předpokládali že čerpání na projekt OP RLZ bude vyšší. Na položce
4152 neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí (zde účtujeme dotaci z MMR na projekt
INNOREF) byl naopak předpoklad že čerpání sub-projektů bude nižší a tím i dotace bude nižší.
Ve výdajových položkách předpokládáme pokles ve mzdových položkách – nebyla tolik čerpány
mzdové náklady, jelikož zaměstnanci v projektu OP RLZ mají časté absence z důvodu nemocenských

a ošetřování členů rodiny. Naopak nárůst rozpočtu je v položkách souvisejících se sub-projekty
(návaznost na vyšší příjmy z dotace MMR).
Celkové příjmy a výdaje jsou zkresleny o položky 8113 a 8114, na které je účtován kontokorent. Bez
započítání těchto položek činí příjmy MR Hranicko 16 506 031,- Kč a výdaje 18 151 427,- Kč.
Rozdíl ve výši – 1 645 396,- Kč bude pokryt z kontokorentu, který bude vyrovnán až na podzim
v roce 2008, po obdržení poslední platby spolufinancování projektu INNOREF z EU.
Usnesení: Valná Hromada MR Hranicko po projednání schvaluje 1. rozpočtové opatření MR Hranicko
na rok 2007.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se : 0)
9.) Neuhrazené členské příspěvky
P. Hrušková uvedla, že příspěvky zatím nezaplatily Dolní Těšice a Bělotín. Dolní Těšice počítají se
zaplacením příspěvků.
P. Balek seznámil přítomné se situací s obcí Bělotín, která nemá uhrazené členské příspěvky na subprojekty Brie a STS za rok 2006 a 2007. Tato situace byla řešena již na několika Radách MR i na VH
12.12.06 a 6.3.2007, i na dnešní Radě MR Hranicka – viz. zápis z Rady.
P. Wildner byl pověřen na minulé Radě MR Hranicko k řešení problému s p. Kavalou, apeloval na
něho, aby zaplatil členský příspěvek, ale nemělo to žádný úspěch
P. Mikuš uvedl, že také jednal s p. Kavalou, nechce platit na Brie a STS, spíš to vypadá na problém
s postojem k těmto sub-projektům, nezúčastňuje se žádných akcí MR, nemá zájem.
Rada MR Hranicka doporučila, aby byly zastaveny dalších projekty a dalších aktivity – pracovní týmy
(nebude pokračovat v další etapě), plán rozvoje obce (nebude mu nabídnuta smlouva). Pokud Bělotín
neuhradí příspěvky, peníze budou chybět, budou se muset navýšit příspěvky dalším obcím. Dalším
krokem by bylo vyloučení z MR Hranicko.
Usnesení: Rada MR Hranicko vyzývá obec Bělotín k uhrazení dlužných členských příspěvků
30.6.2007. Pokud takto neučiní bude obci Bělotín vypovězena smlouva Pracovní týmy a obec Bělotín
nebude spolupracovat na Plánech rozvoje obce v rámci projektu Innoref.
Rada MR Hranicko schválila usneseni (pro: 5, proti – 0, zdržel se: 0) a v tomto znění bude předloženo
Valné hromadě MR Hranicka.
(pro: 16, proti: 0, zdržel se : 0)
10) Zařazení a vyřazení majetku
Paní Hrušková uvedla, že majetek k vyřazení nemáme žádný. Navrhujeme zařadit do majetku nový
Notebook, který byl pořízen z prostředků projektu INNOREF ve výši 10.000 Kč a z prostředků MR
Hranicko ve výši cca 15.000,- Kč včetně programového vybavení.

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

max. částky
5 000
10 000
10 000
25 000

Celkem

50 000

Usnesení: Valná hromada MR Hranicko revokuje usnesení VH 9/2007 a schvaluje pořízení majetku
dle výše uvedené tabulky.
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0). (P. Mikuš odešel)

11) Komunitní plánování sociálních služeb
Sl. Šiková Pavla prezentovala Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Hranic na období
2007-2010 – viz podklad do VH. Plán byl zpracován pro celý obvod obce s rozšířenou působností,
proto byl předložen ke schválení valné hromadě.
Usnesení: Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb Města Hranic na období 2007 – 2010
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0).

12.) Informace o přípravě Regionu Hranicko na program LEADER 2007-2013
P. Balek informoval přítomné, že

Sekretariát MR Hranicko zajišťuje přípravu na Leader pro

Rozvojové partnerství. Je připravován strategický plán LEADER pro region Hranicko na základě
analýzy regionu, byl zpracován návrh SWOT analýzy, proběhly již 2 veřejné pracovní schůzky. Je
planováno zapojení dětí a mládeže – soutěž pro základní školy, spolupráce se středními školami –
mládež by mohla být zapojena do přípravy projektů (hřiště atd). Rozbíhá se spolupráce místní akční
skupiny Rozvojové partnerství Regionu Hranicko s místní akční skupinou Kyjovské Slovácko, místní
akční skupinou Frýdlantsko a místní akční skupinou Český západ. Dále je v jednání mezinárodní
spolupráce s italskou místní akční skupinou EUROLEADER. Rozhodnutí O podobě Strategického
plánu LEADER bude složeno ze dvou částí: z veřejné diskuse a z analýzy sesbíraných projektových
námětů. Databáze by měla v rozhodnutí činit až 50 % . Nyní v databázi větší podíl tvoří samosprávy
(cca 80 %). Aby se nám podařilo sestavit kvalitní strategie, je potřeba promítnout do databáze náměty
podnikatelů a zemědělců. Žádáme proto o spolupráci starosty, aby informovali a přesvědčovali
podnikatele a zemědělce o zapojení se do databáze.

Usnesení: Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci Rozvojového partnerství regionu
Hranicko o přípravě regionu Hranicko na program LEADER 2007-2013.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) (odešel p. Konečný a p.Sládeček)

13.) Finanční situace projektu Pracovní týmy
P. Tomášová uvedla, že v současné době je podána žádost o platbu. Celý systém financování projektu
probíhá tak, že 90 % plateb je zálohově, 10 % bude uhrazeno po ukončení projektu. Proto je nutné
zajistit předfinancování projektu. Po dohodě s obcemi i s firmou Ekoltes budou tyto subjekty přispívat
na 1 pracovní místo ve výši 23 tis. Kč., tyto prostředky budou po ukončení projektu zpět vráceny
obcím.
Usnesení: Valná hromada MR Hranicko po projednání situace v projektu Pracovní týmy schválila
Dodatek ř. 2 ke Smlouvě o spolupráci za účelem realizace projektu „Řešení dlouhodobé
nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů“.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)

14.) Nabídka na zavedení internetových stránek od ZŠ Hustopeče nad Bečvou
Zástupci ZŠ Hustopeče nad Bečvou prezentovali nabídku webových stránek, které by mohly obce i
jiné subjekty využít k propagaci a prezentaci své obce.
Usnesení: Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí prezentaci zástupců ZŠ Hustopeče nad
Bečvou
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)

15. Plány rozvoje obcí
Pan Balek seznámil přítomné s tím, že k se přihlásilo 6 obcí, které mají zájem o zpracování plánu
rozvoje obce. Jedná se o obce Horní Újezd, Bělotín, Partutovice, Rouské, Všechovice, Skalička. Bylo
osloveno 5 firem, sešly se 4 nabídky. Výběrová komise po zhodnocení nabídek vybrala nabídku Ing.
Arch. Petra Malého z Olomouce. S Ing. Arch. Malým bude ještě jednáno ohledně snížení ceny díla.
Financování plánů bude probíhat tak, že obec zaplatí zálohu ve výši 100 % celkové platby. Evropskou
unií na konci roku 2008 dojde k vrácení 85 % částky zapojeným obcí. Poskytnutí zálohy a následnou
refundaci peněz mezi MR Hranicko a zapojenou obcí řeší Smlouva o Zpracování plánů rozvoje obce
v rámci projektu INNOREF. Jelikož v rozpočtu projektu INNOREF stále zůstávají nedočerpané
peníze, bylo dohodnuto druhé kolo zpracování plánů.
Usnesení: Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na zpracovatele
Plánů rozvoje obcí, schvaluje smlouvu o zpracování plánu rozvoje obce v rámci projektu INNORE a
pověřuje předsedu svazku k podpisu smluv se zapojenými obcemi.
(pro: 13, proti:0 , zdržel se: 0)

16. Různé

P. Hrušková informovala přítomné o tom, že se sl. Žaneta Valová vdala – nyní se jmenuje Rosová.
Dále sdělila, že v průběhu července nastupuje na mateřskou dovolenou a že od 2. července začne
předávat práci sl. Jitce Krabicové.
P. Balek poděkoval p. Hruškové za její dosavadní práci.

