
 

 

Usnesení Valné hromady MR Hranicko 

ze dne 11. září 2007 
 
 
 
VH 31/2007 
VH schválila tyto členy komise pro usnesení: Lubomír Foltýnek, Oldřich Šnajdárek a Petra 

Kočnarová. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 32/2007 
VH schválila ověřovatele zápisu : Miluše Stržínková, Lév Zdeněk. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 33/2007 
VH schválila upravený program valné hromady dle návrhu pana Balka. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 34/2007 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí situaci v projektu INNOREF a informaci o ukončení 

sub-projektů. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 35/2007 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o Územně energetické koncepci regionu 

Hranicko. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 36/2007 
Valná hromada MR Hranicko schválila členský příspěvek ve výši 4.600 Kč Obci Horní Újezd na 

úhradu nákladů spojených se studijní cestou do Švédska . 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0)  

 

VH 37/2007 



 

 

Valná hromada MR Hranicko schválila obcím, kterým byly vypracovány energetické studie v rámci 

sub-projektu BRIE členské příspěvky na úhradu spolufinancování sub-projektu: 

Obci Ústí    34.000 Kč 

Obci Všechovice   34.000 Kč  

Obec Střítež nad Ludinou 34.000 Kč  

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 38/2007 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí současný stav neuznatelných nákladů v projektu 

INNOREF k 30.6.2007 a odhad neuznatelných nákladů do konce trvání projektu INNOREF a návrh 

řešení jejich úhrady. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0)  

 

VH 39/2007 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření MR 

Hranicko v roce 2007. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 40/2007  

Valná hromada MR Hranicko po projednání revokuje usnesení VH 17/2007. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 41/2007 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje zakladatelskou smlouvu Hranické rozvojové 

agentury, z.s.p.o.  

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 42/2007 
Valná hromada MR Hranicko jmenovala Libora Vykopala členem správní rady Hranické rozvojové 

agentury z.s.p.o.  

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 43/2007 
Valná hromada MR Hranicko jmenovala Radovana Mikuše členem správní rady Hranické rozvojové 

agentury z.s.p.o. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 



 

 

 

VH 44/2007 
Valná hromada MR Hranicko jmenovala Petra Pajdlu členem správní rady Hranické rozvojové 

agentury z.s.p.o.  

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 45/2007 
Valná hromada MR Hranicko jmenovala Mgr. Miroslava Wildnera členem správní rady Hranické 

rozvojové agentury z.s.p.o.  

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 46/2007 
Valná hromada MR Hranicko jmenovala Josefa Voldána členem dozorčí rady Hranické rozvojové 

agentury z.s.p.o.  

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 47/2007 
Valná hromada MR Hranicko jmenovala Oldřicha Šnajdárka členem dozorčí rady Hranické rozvojové 

agentury z.s.p.o. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 48/2007 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila rozpočtový výhled MR Hranicko na období 

2008-2009. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 49/2007 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o přípravě spolupráce s polským 

mikroregionem Malá Dolná Panew. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 50/2007 
Valná hromada MR Hranicko po projednání realizace 2. kola přípravy Plánů rozvoje obcí pro obce 

Býškovice, Potštát, Provodovice, Černotín, Špičky, Ústí, Milotice nad Bečvou v rámci projektu 

INNOREF: 



 

 

- vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na zpracovatele a uzavření smlouvy se 

zpracovatelem plánů ARS rozvojovou agenturou s.r.o.  

- schválila smlouvy o zpracování plánů rozvoje obce v rámci projektu INNOREF s finančními 

příspěvky na proplacení plánů dle níže uvedené tabulky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pověřuje předsedu svazku podpisem smluv. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 51/2007 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o přípravě studijní cesty do regionu Friuli 

Venezia Giulia v rámci účasti na závěrečné konferenci projektu INNOREF 18. října 2007. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 52/2007 
Valná hromada vzala na vědomí zprávy o stavu operačních programů EU 2007-2013 od pana Balka, 

Kopeckého a paní Krbálkové. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 53/2007 
Valná hromada bere na vědomí zprávu pana Ing. Kučery o vizi Regionální agentury pro rozvoj střední 

Moravy. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

VH 54/2007 
Valná hromada MR Hranicko schválila dohodu o postoupení pohledávky vyplývající ze smlouvy č. 

01749511 o poskytnutí podpory z prodlení Obce Milotice nad Bečvou vůči  Státnímu fondu životního 

prostředí ČR a pověřuje předsedu svazku podpisem žádosti o postoupení pohledávky a dále pověřuje 

Býškovice 45000 

Černotín   64000 

Milotice nad Bečvou 68000 

Špičky 45000 

Ústí  45000 

Potštát  97000 

Provodovice 45000 

Celkem   409000 



 

 

starostu obce Milotice nad Bečvou pana Konečného jednáním ve věci postoupení pohledávky MR 

Hranicko obce Milotice nad Bečvou ve věci úroku z prodlení ve výši 98 000 Kč. 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0) 

 

 

 

Mgr. Miroslav Wildner                                                         Radovan Mikuš 

   předseda svazku     místopředseda svazku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Zápis z Valné hromady MR Hranicko 

ze dne 11. září 2007 
 

 

Zúčastnění: 
Galas Karel ( Město Potštát) 

Pala Arnošt (Obec Zámrsky) 

Voldán Josef (Obec Malhotice) 

Blahová Michala (Obec Horní Těšice) 

Andrýs Jiří (Obec Černotín) 

Buzinis Pavel (Obec Provodovice) 

Masařík Miloslav ( Obec Opatovice) 

Vykopalová Hana (Obec Ústí) 

Vozáková Júlia (Městys Hustopeče n.B.) 

Veličková Alena (Obec Horní Újezd) 

Mikuš Radovan (Obec Všechovice) 

Lév Zdeněk ( Obec Střítež n.L.) 

Konečný Jiří (Obec Milotice n.B.) 

Wildner Miroslav (Město Hranice) 

Polednová Naděžda (Obec Špičky) 

Foltýnek Lubomír (Obec Radíkov) 

Kočnarová Petra (Obec Skalička) 

Sládeček Václav (Obec Polom) 

Šnajdárek Oldřich (Obec Klokočí) 

Stržínková Miluše (Obec Rouské) 

 

Hosté: 

Krbálková Pavla ( manažerka MR Záhoran) 

Krabicová Jitka (sekretariát MR Hranicko) 

Balek Jan (sekretariát MR Hranicko) 

Kopecký Franta (sekretariát MR Hranicko) 

Lenža Libor (REC o.p.s.) 

Lenžová Naďa (REC o.p.s.) 

Pajdla Petr (Obec Střítež n. Ludinou) 

Kučera Martin (RARSM) 

 



 

 

Omluveni: 
Kandler Jiří (Obec Partutovice) 

Tomeček Antonín (Obec Opatovice) 

 

Program: 
1) Úvod 

2) INNOREF a ukončení sub-projektů 

3) Členský příspěvek obce Horní Újezd  

4) Členský příspěvek obcí Ústí, Všechovice a Střítež nad Ludinou 

5) Územně energetická koncepce Mikroregionu Hranicko  

6) Neuznatelné náklady v projektu INNOREF  

7) Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření MR Hranicko v roce 2007 

8) Pokračování Sekretariátu MR Hranicko 

9) Rozpočtový výhled Mikroregionu Hranicko 2008-2009 

10) Další realizované a připravované projekty (Pracovní týmy, Česko-polská spolupráce) 

11) Plány rozvoje obcí 

12) Studijní cesta na závěrečnou konferenci INNOREFU – Itálie 

13) Aktuální stav operačních programů EU 2007 - 2013 

14) Vize Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy – Ing. Martin Kučera 

15) Různé 

16) Diskuse 

 

1) Úvod 

Pan předseda MR Hranicko všechny uvítal na Valné hromadě MR Hranicko (dále jen VH), která se 

konala ve Škole pro obnovu venkova v Radíkově. 

Určil zapisovatelku p. Žanetu Rosovou. 

Dále pan předseda určil členy komise pro usnesení: Lubomír Foltýnek, Oldřich Šnajdárek a Petra 

Kočnarová (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a  zvoleni: Miluše Stržínková, Lév Zdeněk (pro: 20, proti: 0, 

zdržel se:0). 

Poté se pan předseda dotázal, zda někdo chce doplnit program valné hromady. Pan Balek chtěl 

přejmenovat bod 3 na Členský příspěvek obce Horní Újezd a bod 4 na Členský příspěvek obcí Ústí, 

Všechovice a Střítež nad Ludinou, bod 15 – ČOV Milotice nad Bečvou, bod 16 – Různé, bod 17 – 

Diskuse.  

Pan předseda nechal hlasovat o úpravě programu VH dle návrhu pana Balka (pro: 20, proti: 0, zdržel 

se:0). 

 



 

 

2) INNOREF a ukončení sub-projektů 
Pan Balek uvedl, že každý člen VH obdržel složku s materiály, které se týkají Závěrečných zpráv sub-

projektů projektu INNOREF. Hlavní partner projektu INNOREF má ve svém rozpočtu peníze na 

vyhodnocení sub-projektů, takže najme auditora, který sub-projekty vyhodnotí. Dále uvedl, že dnech 

17.-20.10.2007 proběhne zájezd na závěrečnou konferenci projektu INNOREF. Hlavní partner 

projektu INNOREF region Friuli Venezia Giulia plánuje na začátek listopadu konferenci, kde budou 

pozváni také zástupci bruselských institucí.  

Poté velice stručně uvedl výstupy sub-projektů: 

STS – výsledkem jsou propagační materiály obcí na Hranicku, které každý starosta již obdržel, firma 

4Euro partners není zcela spolehlivá, jelikož studie, které měli dodat dle smlouvy, dodali s velkým 

zpožděním a řadu z nich dodnes ani nemáme. U tohoto sub-projektu se snažíme pokračovat stále dál. 

Rada se zabývá vytvořením destinačního managementu na Hranicku, jehož součástí by měl být 

koordinátor na Hranicku. Dále uvedl, že uvažujeme o tom, že vydáme znovu kalendář, jelikož zde 

byly ohlasy od několika starostů, že jej chtějí rozdávat svým občanům, pokud někdo o kalendář ještě 

projeví zájem, nechť kontaktuje Františka Kopeckého, f.kopecky@mikroregion-hranicko.cz. 

STRASSE – tento sub-projekt mimo jiné vytvořil Velký atlas regionu Hranicko. Dalším výstupem je 

množství prostorových dat, které mohou být využity při budování regionálního GIS. 

PROAGRITOUR – díky tomuto sub-projektu vznikla regionální značka „Vyrobeno na Hranicku“ 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí situaci v projektu INNOREF a informaci o ukončení 

sub-projektů (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

3) Příspěvek obce Horní Újezd 
Pan Balek uvedl, že paní Veličková byla delegována za MR Hranicko jako účastnice studijní cesty do 

Švédska, kterou pořádá MR Záhoří- Helfštýn. Poplatek za účast na této studijní cestě činí 4 600 Kč a 

je to pro MR Hranicko neuznatelný náklad. MR Hranicko tento poplatek za paní Veličkovou již 

zaplatil, proto navrhujeme, aby obec Horní Újezd zaplatila zpět tyto peníze do MR Hranicko formou 

členského příspěvku. 

Valná hromada MR Hranicko schválila členský příspěvek ve výši 4.600 Kč Obci Horní Újezd na 

úhradu nákladů spojených se studijní cestou do Švédska . 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0)  

 

Čl. příspěvky obcí Ústí, Všechovice a Střítež n. Ludinou 

Pan Balek uvedl, že tyto obce získaly prostřednictvím sub-projektu BRIE z MR Hranicko individuální 

studie, proto by měly za tyto studie zaplatit příspěvek ve výši 34 000 Kč/ obec. 

Valná hromada MR Hranicko schválila obcím, kterým byly vypracovány energetické studie v rámci 

sub-projektu BRIE členské příspěvky na úhradu spolufinancování sub-projektu: 

Obci Ústí    34.000 Kč 

mailto:f.kopecky@mikroregion-hranicko.cz


 

 

Obci Všechovice   34.000 Kč  

Obec Střítež nad Ludinou 34.000 Kč  

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0).  

 

Pan Lenža dorazil na setkání se zpožděním a proto byl sub-projekt BRIE prezentován až nyní. 

BRIE – výsledkem tohoto sub-projektu je brožura Energetický management pro každého, Pan Lenža 

poté uvedl informaci o stavu Územně energetické koncepce ORP Hranicko,  

Stávající stav 

- nyní vrcholí intenzivní práce na kompletaci analckých dat, je hotova analýza CZT Hranice 

(centrální zásobování teplem), pracuje se na spotřebě OZE (mimo biomasu) , swot a rozvoji 

území 

- kompletuje se záv. zpráva analytické části 

- návrhová část – je hotovo CZT včetně projekce výroby, pracuje se na vývoji služeb PEZ 

(primární energetické zdroje) a PEpP (paliva a energie po pramenech)  včetně OZE, 

potenciály ostatních OZE (obnovitelné zdroje energie), rozvoj území a energetika 

- kompletuje se záv. zpráva návrhové části 

Co dále 

- jelikož dostanete CD, doporučuji podrobně se seznámit s materiálem – resp. v rámci nutnosti 

své kompetence 

- případně absolvovat představení závěrečné zprávy 

- podívat se na vtrhované modely – obecné principy 

- praktické informace –doporučení – implementace do vlastní práce 

- koordinace v rámci celého MR Hranicko, při nových investicích 

- akční plán – doporučuje si udělat jej pro svou obec 

- nedělat soudy před seznámením a pochopením – pořádně prostudovat materiál 

Koncepce jako celek bude hotová do konce září 2007. 

Pan Balek uvedl, že posudek SEA (hodnocení koncepcí z hlediska vlivu na životní prostředí) je povinno 

zpracovávat, v rámci posudku probíhá také zjišťovací řízení, proto je nutné zjistit, zda je nutné 

vyjádření přikládat ke koncepci. 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o Územně energetické koncepci regionu 

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

 

 

 

4) Neuznatelné náklady v projektu INNOREF  
Sl. Krabicová informovala starosty o výši neuznatelných nákladů projektu INNOREF za období 2005-

2007, které zpracovala do přehledné tabulky: 



 

 

Položka Neuznané náklady 
Bankovní poplatky (2005 - 2007) 140 880,65 
Ostatní neuznatelné náklady 19 262 
Náklady vyřazené auditorem (2005, 2007) 13 599,25 
Transnational costs (platby Ruoss) 236 898,55 
Kurzová ztráta (2005,2006) 103 392,00 
Celkem 514 032,45 
 
Tabulka nezachycuje všechny neuznatelné náklady za rok 2005-2007. Nejsou zde uvedeny další 

náklady přibližně ve výši 60 000 Kč. Dále v tab. nejsou uvedeny předpokládané náklady na 2. pol. 

roku 2007 a rok 2008. Co se týká předpokladu do konce roku 2007  a rok 2008 uvedla, že se tyto 

náklady mohou pohybovat ve výši 120 000 Kč. 

Dále uvedla, že Rada 10.8.2007 schválila usnesením 74/2007 RS, že doporučuje z účtu MR Hranicko 

19 00 71 087/0300 převést část příjmů do výše 300 000 Kč na úhradu neuznatelných nákladů projektu 

INNOREF tzn. na účet projektu INNOREF 19 48 55 727/0300. V současné době na tomto převodu 

finanční manažerka projektu INNOREF pracuje.  

Paní Krabicová nakousla informaci o sub-projektu RECOVER – uvedla, že sub-projekt je ukončen, 

má již napočítáno spolufinancování z předpokládaného čerpání, jelikož sub-projekt čerpal méně, tzn. 

že již víme jeho skutečné čerpání, které tím pádem ovlivní spolufinancování, které bude nižší.  

Pan Balek uvedl, že toto by mělo projít nejdříve Radou MR Hranicko. Střítež navrhne cestu jak se tuto 

situaci vyřešit a po projednání na radě MR Hranicko bude tato informace ke schválení postoupena 

Valné hromadě. 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí současný stav neuznatelných nákladů v projektu 

INNOREF k 30.6.2007 a odhad neuznatelných nákladů do konce trvání projektu INNOREF a návrh 

řešení jejich úhrady(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0)  

 

5) Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření MR Hranicko v roce 2007 

Paní Rosová uvedla, že 25. července 2007 proběhl na MR Hranicko audit z Krajského úřadu Ol. kraje. 

Výsledkem dílčího přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Auditorky kontrolovaly veškeré 

účetní doklady, zápisy z valných hromad, rozpočet, rozpočtové opatření, účetní sestavy aj. doklady 

týkající se ledna-června 2007. Kromě drobných chyb v účtování, které byly odstraněny a nebyly 

uvedeny do zápisu audit proběhl pořádku. 

Sl. Krabicová uvedla, že na Audit z KÚ navazuje Kontrola hospodaření MR Hranicko, kterou provádí 

Kontrolní komise, kontrola je naplánována na 1. října 2007 na Sekretariátu MR Hranicko. 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření MR 

Hranicko v roce 2007 (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

6) Pokračování Sekretariátu MR Hranicko 



 

 

Pan Balek na počátku prezentoval východiska navrhovaného řešení: projekt INNOREF skončí na 

konci roku 2007, členské obce se skládají na zázemí sekretariátu ve výši 300 000 Kč/rok, stabilita 

sekretariátu do budoucna by měla být zabezpečena  programem Leader, popřípadě by měli pracovníci 

sekretariátu se stát částečně zaměstnanci nově vzniklého sdružení a pod jeho hlavičkou poskytovat 

služby v programovacím období 2007-2013. Varianty právního zaštítění: stávající stav, oddělená 

právní subjektivita, transformace pod Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.VH na svém jednání 

12.6.2007 rozhodla pro oddělenou právní subjektivitu (o.p.s.), byla ustavena pracovní skupina, která 

se od té doby již 2x sešla. Pracovní skupina našla alternativu, že místo o.p.s. by oddělená právní 

subjektivita měla formu zájmového sdružení právnických osob, proto byly  obě právní subjektivity 

porovnány: 

 
Obecně prospěšná společnost Zájmové sdružení právnických osob 

Zákon 

Zakládá se podle zákona 248/1995 Sb. 
O obecně prospěšných společnostech. 
Existence specializovaného zákona více 
svazuje uspořádání organizace.  

Zakládá se podle občanského zákoníku 
§20b – 20e. Zákon umožňuje flexibilnější 
uspořádání struktury sdružení.  

Založení 
Uzavření zakladatelské smlouvy nebo 
schválení stanov na zakladatelské 
schůzi. Registrace na Krajském úřadu.   

Návrh na zápis společnosti spolu se 
zakladatelskou smlouvu podává 
zakladatel k rejstříkovému soudu.  

Účetnictví  Podvojné účetnictví jako u klasické 
neziskovky (platí výhody danění).  

Podvojné účetnictví jako u neziskové 
organizace (platí výhody danění), řídí se 
vyhláškou 504/2002 MF. Členské 
příspěvky nepodléhají dani.  

Hospodaření  

Dle zákona o o.p.s. tzv. doplňková 
činnost. Je třeba zřizovat živnostenský 
list na podnikatelskou činnost – činnost 
opakovaná. (konzultace REC o.p.s.). 

V podnikatelské činnosti není jasno zda je 
zspo musí či nemusí mít živnostenský list. 
Konzultoval jsem se sdruženími, které 
jsou schopny podnikat pouze na základě 
statutu (RARSM, ale i se sdruženími, 
které si jej pro jistotu opatřily (MAS 
Pobeskydí, MAS Posázaví) 

Nakládání 
se ziskem  

Omezení nemůže být využit ve prospěch 
zakladatelů; po zdanění se v celé výši 
převádí do rezervního fondu.  

Zpravidla stanoví statut společnosti. Na 
základě rozhodnutí orgánů společnosti. 
Jelikož jde formu neziskového sdružení 
zisk nebude moci být rozdělován mezi 
zakladatele (možná pomocí formy 
rozvojového fondu) 

Rušení 
společnosti  

Ze zákona může splynou, sloučit se 
pouze s jinou obecně prospěšnou 
společností. Likvidační zůstatek nemůže 
být převeden na zakladatele (v případě, 
že nejsou o.p.s.).  Za závazky 
společnosti mohou ručit do výše svých 
vkladů.  

Likvidační zůstatek se může rozdělit mezi 
zakladatele. Za závazky společnosti 
můžou zakladatele ručit do výše jejich 
vkladů.  

Příklady 
společností 

Agentura VIA, Valašské Meziříčí; MAS 
Posázaví, Jesenická rozvojová o.p.s.  

Regionální agentura pro rozvoj střední 
Moravy, Regionální rozvojová agentura 
Východní Moravy, MAS Pobeskydí.  

 



 

 

Z tohoto posouzení vyšlo jednoznačně, že pružnější forma bude z.s.p.o. 

Pan Pajdla upozornil na to, že projekt INNOREF stále probíhá a probíhat omezeně bude i pro roce 

2007 a bude tak ubírat kapacitu pracovníkům sekretariátu, kteří se budou zabývat také vznikem 

sdružení. 

Co se týče financování z.s.p.o. tak jeho hlavním příjmem budou příjmy z prodeje služeb (pomoc 

s realizací projektů EU 2007-2013, servis MR Hranicko a servis Rozv. partnerství Regionu Hranicko). 

V Zakladatelské smlouvě je návrh vkladů do z.s.p.o., jedná se o vklady na rozběh sdružení. Na příští 

VH sekretariát MR Hranicko připraví návrh příspěvku obcí do sdružení, který předpokládáme, že 

pokryje fixní náklady sdružení. Ceník služeb bude schvalovat správní rada, v ceníku by měl být 

nastaven systém výhod a slev pro členské obce MR Hranicko. Pan Balek dále uvedl, že činnost MR 

Hranicko v žádném případě nekončí. Doménou aktivit mikroregionu by měly být projekty sdružující 

zájem více obcí (např. Pracovní týmy). Široce pojaté zázemí regiony by se založením agentury mělo 

specializovat na poskytování služeb.  

Valná hromada MR Hranicko po projednání revokuje usnesení VH 17/2007 (pro: 20, proti: 0, zdržel 

se:0). 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje zakladatelskou smlouvu Hranické rozvojové 

agentury, z.s.p.o. (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

Dále je třeba schválit členy do správní rady Hranické rozvojové agentury z.s.p.o. Rada MR Hranicko 

doporučuje VH tyto členy: Libor Vykopal, Radovan Mikuš, Karel Galas, Miroslav Wildner. Členové 

rady ještě do správní rady navrhli Jířího Konečného. Vybírat se mají 4 členové do správní rady.  

Pan Balek uvedl, že by měli být ve správní radě zastoupeni: zástupce MR Hranicko, zástupce Města 

Hranice, zástupce MR Záhoran, zástupce MR Rozvodí. Proto je třeba se rozhodnout, koho dát za MR 

Hranicko, zda pana Vykopala či Končeného. Pan Konečný se kandidatury vzal a tím pádem byli 

schváleni tito zástupci do správní rady sdružení: Libor Vykopal, Radovan Mikuš, Petr Pajdla, 

Miroslav Wildner. 

Poté se jednalo o členech do dozorčí rady sdružení: byli navrženi a schváleni Josef Voldán a Oldřich 

Šnajdárek. 

 

Valná hromada MR Hranicko jmenovala Libora Vykopala členem správní rady Hranické rozvojové 

agentury z.s.p.o. (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

Valná hromada MR Hranicko jmenovala Radovana Mikuše členem správní rady Hranické rozvojové 

agentury z.s.p.o. (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

Valná hromada MR Hranicko jmenovala Petra Pajdlu členem správní rady Hranické rozvojové 

agentury z.s.p.o. (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 



 

 

 

Valná hromada MR Hranicko jmenovala Mgr. Miroslava Wildnera členem správní rady Hranické 

rozvojové agentury z.s.p.o. (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

Valná hromada MR Hranicko jmenovala Josefa Voldána členem dozorčí rady Hranické rozvojové 

agentury z.s.p.o. (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

Valná hromada MR Hranicko jmenovala Oldřicha Šnajdárka členem dozorčí rady Hranické rozvojové 

agentury z.s.p.o. (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

7) Rozpočtový výhled Mikroregionu Hranicko 2008-2009 
Sl. Krabicová uvedla že veškeré plánované příjmy a výdaje v roce 2008 se týkají projektu Pracovní 

týmy a dobíhajícího projektu INNOREF. Rok 2009 obsahuje v příjmech pouze čl. příspěvky od obcí 

na pokrytí nákladů sekretariátu MR Hranicko, jedná se o výdaje nastavené na minimální provoz 

mikroregionu. 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila rozpočtový výhled MR Hranicko na období 

2008-2009 (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

8) Další realizované a připravované projekty (Pracovní týmy, Česko-polská spolupráce) 

Pan Kopecký uvedl, že jsme v rámci možností Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – 

Polsko navázali spolupráci s Mikroregionem Dolna mala panew, který se skládá celkem s osmi gmin 

(gmina = polská samosprávní jednotka typu centrum+ přidružené obce). 

Na úvodní schůzce dne 14.6. 2007 v kanceláři Společného technického sekretariátu v Olomouci, na 

které MR Hranicko reprezentoval pan Mgr. František Kopecký se oba partneři shodli na zájmu o 

intenzivní spolupráci a podávání společných projektů do OP ČR-PL. V rámci schůzky vykrystalizoval 

pracovní, neuzavřený, blíže nespecifikovaný a flexibilní seznam prozatím 6 projektových námětů, na 

nichž bychom mohli s polskými partnery spolupracovat: 

1. spolupráce škol (životní prostředí, nakládání s odpady atd.) 

2. podpora začínajících podnikatelů (informační systém apod.) 

3. podpora cestovního ruchu  (národní kuchyně, místní produkty, info kiosky, společná 

propagace) 

4. kulturní spolupráce – (kulturní fórum, webové stránky, brožury, grantový rámec, práce s 

mládeží) 

5. vzájemné partnerství obyvatel a spolků jednotlivých obcí (integrovaný project, v rámci 

kterého se navážou jednotlivá partnerství obcí). Spolupráce hasičů, dechových hudeb, 

fotbalistů, škol, ZUŠ apod. 



 

 

6. polský partner je prvním zástupcem Polska v Climate Alliance. Je to mezinárodní 

organizace s cílem ochrany klimatu. Projekt by se mohl týkat výměny informací, použití 

nových technologií na šetření energiemi.Český partner by naopak mohl předávat zkušenosti 

např. z projektu INNOREF 

Na schůzce byl též domluven další postup jednání: V obou mikroregionech budou během prázdnin 

rozpracovány a specifikovány okruhy plánovaných projektů, Je potřeba specifikovat subjekty na obou 

stranách mající zájem na navazování partnerství (obce, školy, NGO apod.) a zprostředkovat jejich 

vzájemný kontakt. Je domluvena oboustranná oficiální zahajovací návštěva představitelů, která 

především po formální a prestižní stránce zahájí naše partnerství. Návštěva by měla proběhnout dne 

29. září 2007, kdy na Hranicku proběhne Petaquový turnaj. Mikroregion Dolna mala panew nás 

pozval 14.-16. září na mezinárodní amatérské splav kanoí na řece Mala Panew v jejich regionu (bude 

zde zajištěno ubytování pro 4-5 osob), všichni starostové byli obesláni e-mailem, aby se přihlísili k 

setkání s polským partnerem a závodů v kanoingu. Jelikož se nikdo neměl o setkání zájem, tak na toto 

setkání vyrazí alespoň pan Balek a Kopecký.  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o přípravě spolupráce s polským 

mikroregionem Malá Dolná Panew (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

9) Plány rozvoje obcí 
Pan Balek uvedl, že ve druhém kole mělo o zpracování Plánu rozvoje obcí zájem 7 obcí (Býškovice, 

Potštát, Provodovice, Černotín, Špičky, Ústí, Milotice nad Bečvou). Celkový rozpočet, který tvoří 

vyčleněné finanční prostředky z projektu INNOREF, činí 850 000 Kč. V poptávkovém řízení byly 

osloveny 4 firmy ( ARS rozvojová agentura s.r.o., Ateliér 133, CpKP Střední Morava, MAS 

Pobeskydí). V rámci lhůty se sešly 3 nabídky (ARS rozvojová agentura s.r.o., Ateliér 133, CpKP 

Střední Morava), výběrová komise se nad nabídkami sešla 2. srpna 2007. Nabídky byly posuzovány 

dle 4 kritérií – kvalita zpracovatelského týmu, cena, reference, plán a harmonogram zpracování. Dle 

těchto kritérií nejlépe vyšla nabídka ARS rozvojová agentura. 

Paní Kočnarová uvedla, že obec Skalička žádala o zpracování Plánu rozvoje obcí již v prvním kole, 

ale do dnešního dne se jí nikdo neozval. Pan Balek uvedl, že sekretariát bude urgovat zpracovatele 

plánů v první kole – Ing. Arch. Malého. 

Valná hromada MR Hranicko po projednání realizace 2. kola přípravy Plánů rozvoje obcí pro obce 

Býškovice, Potštát, Provodovice, Černotín, Špičky, Ústí, Milotice nad Bečvou v rámci projektu 

INNOREF: 

- vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na zpracovatele a uzavření smlouvy se 

zpracovatelem plánů ARS rozvojovou agenturou s.r.o.  

- schválila smlouvy o zpracování plánů rozvoje obce v rámci projektu INNOREF s finančními 

příspěvky na proplacení plánů dle níže uvedené tabulky  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- pověřuje předsedu svazku podpisem smluv  

(pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

10) Studijní cesta na závěrečnou konferenci INNOREFU – Itálie 

Sl. Krabicová uvedla, že dne 18. října 2007 proběhne v Itálii Závěrečná konference projektu 

INNOREF. MR Hranicko uspořádá ve dnech 17.-20. října zájezd do Itálie, kdy jeho součástí bude 

účast na Záv. konferenci projektu INNOREF.  

Program zájezdu: 

17.10.2007 – odjezd z ČR do Itálie 

18.10.2007  - účast na závěrečné konferenci k projektu INNOREF, Udine 

19. – 20.10.2007 studijní cesta do regionu Carnia a Gemonese (severní Itálie), spojená s návštěvou 

organizace EUROLEADER (místní akční skupina). Jedná se o studijní cestu po regionu Friuli Venezia 

Giulia za příklady dobré praxe v oblasti regionálního rozvoje, (např. turistika, podnikání, místní 

produkty, vzdělávání,  apod.)  

20.10.2007 – odjezd z Itálie do ČR (ve večerních hodinách) 

Předpokládaný počet účastníků: přibližně 40 osob (1 autobus). Cesta je určena zástupcům 

Mikroregionu Hranicko a členům Rozvojového Partnerství Regionu Hranicko. 

Náklady na zájezd budou hrazeny: 

1)  z projektu INNOREF ve výši 212 500 Kč 

2)  z vlastních zdrojů účastníků zájezdu (cca 40 000 – 100 000 Kč) 

Předpokládaný rozpočet zájezdu: 

- doprava: 60 000 – 85 000 Kč 

- ubytování se snídaní: 200 000 Kč (odhad) 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o přípravě studijní cesty do regionu Friuli 

Venezia Giulia v rámci účasti na závěrečné konferenci projektu INNOREF 18. října 2007 (pro: 20, 

proti: 0, zdržel se:0) 

  

11) Aktuální stav operačních programů EU 2007 – 2013 

Býškovice 45000 

Černotín   64000 

Milotice nad Bečvou 68000 

Špičky 45000 

Ústí  45000 

Potštát  97000 

Provodovice 45000 

Celkem   409000 



 

 

Informace přednesli zástupci EUROTEAMu: Pavla Krbálková, Jan Balek, František 

Kopecký.  

Paní Krbálková informovala starosty o Operačním programu životního prostředí. 

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 

prostředí České republiky 1. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 

programu Životní prostředí. Žádosti o podporu se přijímají od 3.9. 2007 do 26.10. 2007. Pokyny 

k podání žádosti jsou zveřejněny na stránkách www.opzp.cz .  

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší  a snižování kvality emisí 

• Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 

• Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 

zátěží 

• Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a 

osvětu 

• Více informací u Pavly Krbálkové, Tel. 774 152 215. 

•  

• Pan Balek informoval starosty o aktuálním stavu Programu rozvoje venkova, o ose III 

(Kvalitä života ve venkovských oblastech). Výzva se předpokládá již na září/říjen 2007.  

Čerpat z něj budou moci zejména obce do 500 obyvatel v opatřeních: Obnova a rozvoj 

vesnic, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví.  

•  

• Pan Kopecký informoval starosty  o Regionálním operačním programu a Operačním 

programu česko-polská spolupráce.  

• ROP i OP ČR-PL nebyly v opatřeních, které by nás zajímaly, dosud vyhlášeny. ROP 

vyhlásil výzvy pouze pro komunikace II. a III. Třídy, tedy pouze pro ty, které patří 

samotnému kraji.  

• OP ČR-PL – výzvy budou vyhlášeny zřejmě až v lednu, hlavní okruhy aktivit jsou tyto: 

Ochrana životního prostředí, Rozvoj podnikatelského prostředí, Podpora rozvoje 

cestovního ruchu, Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, Územní spolupráce 

veřejných institucí, Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit 

• Pro projekty česko-polské spolupráce musí být splněny alespoň dva z těchto 4 

principů: společná příprava, společná realizace, společné využívání pracovníků, 

společné financování. 
Valná hromada vzala na vědomí zprávy o stavu operačních programů EU 2007-2013 od pana Balka, 

Kopeckého a paní Krbálkové (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

http://www.opzp.cz


 

 

12) Vize Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy (RARSM) – Ing. Martin Kučera 
Pan Kučera uvedl, že smyslem jeho návštěvy je objasnit starostům smysl agentury. Uvedl, že se 

RARSM podařilo získat 2 mil. Kč, kdy cca 1 mil. Kč RARSM vyčlenila do Regionálního fondu pro 

přípravu projektů. Dále uvedl, že v pravidlech fondu je, že při vratce peněz, tyto peníze musí být 

vloženy do agentury a z této vratky se platí 15% penále.Toto pravidlo bude v nejbližší době 

odstraněno. 

Valná hromada bere na vědomí zprávu pana Ing. Kučery o vizi Regionální agentury pro rozvoj střední 

Moravy (pro: 20, proti: 0, zdržel se:0). 

 

13) Čistička odpadních vod Milotice nad Bečvou 

Pan Konečný uvedl, že když nastoupil jako starosta Milotic n.B., tak zjistil, že bývalí starostové 

neplatili poplatky za čističku odpadních vod (dále jen ČOV) a také hodnotu celého díla. Na radu paní 

Kuncířové z právního oddělení SFŽP dnes přišel, aby pořádal členy Rady MR Hranicko, aby MR 

Hranicko podal žádost na SFŽP o postoupení pohledávky na obec Milotice nad Bečvou ve výši 

366 043 Kč. Pokud to ministr ŽP schválí tak MR Hranicko může odkoupit tuto pohledávku za 25% 

celkové sumy tj. cca 95 000 Kč a obec Milotice n. B. mu těch 95 000 Kč zaplatí. Dále uvedl, že byla 

sepsána dohoda, po jejímž schválení pošle obec Milotice nad Bečvou čl. příspěvek do MR Hranicko 

ve výši 98 000 Kč a MR Hranicko tyto peníze pošle Státnímu fondu životního prostředí. 

Valná hromada MR Hranicko schválila dohodu o postoupení pohledávky vyplývající ze smlouvy č. 

01749511 o poskytnutí podpory z prodlení Obce Milotice nad Bečvou vůči  Státnímu fondu životního 

prostředí ČR a pověřuje předsedu svazku podpisem žádosti o postoupení pohledávky a dále pověřuje 

starostu obce Milotice nad Bečvou pana Konečného jednáním ve věci postoupení pohledávky MR 

Hranicko obce Milotice nad Bečvou ve věci úroku z prodlení ve výši 98 000 Kč (pro: 20, proti: 0, 

zdržel se:0). 

 

14) Různé 
Pan Kopecký všechny pozval na vyhlášení Ml. krajánka 22.9. 2007 do Stříteže nad Ludinou. Dále 

pozval všechny přítomné na Petanquový turnaj 29.9.2007 ve Valšovicich a upozornil, že tříčlenná 

družstva do turnaje mají nahlásit do 21.9.2007. 

Paní Krbálková, poděkovala MR Hranicko za finanční podporu na Olympiádu MR Záhoran. 

Paní Stržínková poděkovala MR Hranicko za finanční podporu na Vesnici roku. 

Pan Foltýnek podotknul, že je možné si zkusit zahrát golf na místním golfovém hřišti. 

Pan Balek dodal, že 13.9. 2007 proběhne v Ústí od 16,00 hod. Diskusní setkání na téma Jaké projekty 

potřebují dotaci III, kde se budeme zabývat typy projektů do programu LEADER. 

 

Nakonec pan Balek uvedl, že se nám ozvaly dva mikroregiony (MR Moravsko-Berounsko a MR 

Prostějov venkov), které by se rády seznámili s našimi aktivitami. Domluvili jsme s nimi tedy 



 

 

schůzku, která proběhne 14.9.2007 ve Střítež nad Ludinou a na které jim aktivity MR Hranicko o 

které budou mít zájem podrobněji objasníme. 

  

Pan Wildner poté všem poděkoval za účast a valnou hromadu ukončil. 

 

Zapsala:  Žaneta Rosová DiS., Sekretariát MR Hranicko 

 

Ověřili:  

Miluše Stržínková – starostka obce Rouské 

Zdeněk Lév – starosta obce Střítež nad Ludinou 

 

 

 

 

 

 


