Usnesení z Valné hromady MR Hranicko
ze dne 11.prosince 2007
VH 71/2007
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Wildnera.
(pro: 22, proti:0, zdržel se:0)

VH 72/2007
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Léva.
(pro: 22, proti:0, zdržel se:0)

VH 73/2007
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Tomečka.
(pro: 21, proti:0, zdržel se:1)

VH 74/2007
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Galase.
(pro: 21, proti:0, zdržel se:1)

VH 75/2007
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Vozákovou.
(pro: 21, proti:0, zdržel se:1)

VH 76/2007
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Kočnarovou.
(pro: 21, proti:0, zdržel se:1)

VH 77/2007
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Veličkovou.
(pro: 21, proti:0, zdržel se:1)

VH 78/2007
Valná hromada MR Hranicko zvolila předsedou svazku pana Wildnera
(pro:22. proti:0, zdržel se:0)

VH 79/2007
Valná hromada MR Hranicko zvolila místopředsedou svazku paní Velíškovou.
(pro:21, proti:0, zdržel se:1)

VH 80/2007
Valná hromada MR Hranicko zvolila Kontrolní komisi v tomto složení: Stržínková,
Polrdnová, Vomáčka.
(pro: 21, proti:0, zdržel se:1)

VH 81/2007
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí situaci o stavu projektu INNOREF.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

VH 82/2007
Valná hromada po projednání schválila rozpočtové opatření č.3 k rozpočtu 2007.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

VH 83/2007
Valná hromada MR Hranicko po projednání deleguje na předsedu svazku provádět
rozpočtové opatření do konce roku 2007.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

VH 84/2007
Valná hromada MR Hranicko schvaluje členský příspěvek na organizační zabezpečení
studijní cesty do regionu Friuli Venezia Giulia těmto obcím:

VH 85/2007
Valná hromada MR Hranicko po projednání snižuje členský příspěvek obce Střítež nad
Ludinou na realizaci sub-projektu RECOVER v roce 2007 o 25.315 Kč.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

VH 86/2007
Valná hromada MR Hranicko po projednání souhlasí s poskytnutím půjčky Rozvojovému
partnerství Regionu Hranicko ve výši maximálně 500.000 Kč na předfinancování nákladů
spojených s koordinací programu Leader 2008-2013. Půjčka bude schválena jen v případě
prokázání schválení dotace Státním zemědělským intervenčním fondem ČR.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

VH 87/2007

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila hospodaření dle rozpočtového
provizoria do schválení rozpočtu roku 2008 ve výši ¼ skutečného čerpání rozpočtu 2007
v období 1.1.-31.1.2008.
(pro:22, proti:0,zdržel se:0)

VH 88/2007
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila Aktualizaci Strategie rozvoje regionu
Hranicko na období 2006-2013.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

VH 89/2007
Valná hromada bere na vědomí situaci hipostezek.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

VH 90/2007
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila dohodu o užívání majetku MR
Hranicko s Rozvojovým partnerstvím Regionu Hranicko a pověřuje manažera o doplnění
podmínek užívání a oprav.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

VH 91/2007
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila dohodu o užívání majetku MR
Hranicko s Hranickou rozvojovou agenturou,z.s. a pověřuje manažera o doplnění podmínek
užívání a oprav.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

VH 92/2007
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila dohodu o užívání majetku MR
Hranicko v rámci projektu Pracovní týmy a pověřuje manažera o doplnění podmínek užívání
a oprav.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

VH 93/2007
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila darovací smlouvy:
- s Janem Balkem ve výši 27.000 Kč
- s Janou Švarcovou ve výši 2.000 Kč
- s Janem Klezkou ve výši 2.000 Kč
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

VH 94/2007
Valná hromada bere na vědomí zprávu paní Tomášové o ROP NUTS II Střední Morava.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

VH 95/2007
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informaci o programu OPŽP, které podal pan
František Kopecký.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)
VH 96/2007
Valná hromada vzala na vědomí rezignaci Jana Balka na funkci manažera rozvoje
k 31.12.2007 a jmenuje manažerem rozvoje MR Hranicko Bc. Marcelu Tomášovou.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

Zápis z valné hromady MR Hranicko
11. prosince 2007, kulturní dům ve Skaličce

Přítomni:
Martin Polák, obec Partutovice
Jiří Kandler, obec Partutovice
Václav Sládeček, obec Polom
Jiří Andrýs, obec Černotín
Liška, obec Skalička
Oldřich Šnajdárek, obec Klokočí
Josef Voldán, obec Malhotice
Koláčková Anna, obec Klokočí
Pavel Buzinis, obec Provodovice
Kurfurstová Libuše, obec Špičky
Polednová Naděžda, obec Špičky
Petra Kočnarová, obec Skalička
Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou
Miluše Stržínková, obec Rouské
Alena Velíšková, obec Horní Újezd
Dana Šumšálková, obec Ústí
Jůlia Vozáková, obec Hustopeče nad Bečvou
Karel Galas, město Potštát
Antonín Tomeček, obec Opatovice
Arnošt Pala, obec Zámrsky
Jana Pavlíková, město Potštát

Hosté:
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství
Pavla Krbálková, MR Záhoran

Jan Balek, MR Hranicko
Jitka Krabicová, MR Hranicko
Marcela Tomášová, MR Hranicko
František Kopecký, MR Hranicko

Předseda Radovan Mikuš přivítal přítomné a přednesl program:
1/ Úvod
2/ Volby orgánů svazku
3/ Uzavření projektu Innoref
4/ Rozpočtové opatření
5/ Členské příspěvky
- úprava členských příspěvků za rok 2007
- návrh členských příspěvků na rok 2008
6/ Rozpočet na rok 2008
7/ Aktualizace strategie regionu Hranicko
8/ Rozvoj hipostezek v roce 2008
9/ Informace o Regionálním operačním programu NUTS II Střední Morava
10/ Informace o vyhlášení Operačního programu Životní prostředí
11/ Různé

Jan Balek doplnil program o tyto body:
9/ dohody o užívání majetku
10/ darovací smlouvy

Předseda určil zapisovatelku G.Olivovou a návrhovou komisi: Šnajdárek, Buzinis, Voldán.

Valná hromada schválila navrhovaný program (pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

2/ Volby orgánů
Rada
Pan Radovan Mikuš oznámil rezignaci na post člena rady z důvodu pracovní vytíženosti a
nedostatku času a navrhl za sebe paní Petru Končanorou (obec Skalička). Dále byli navrženi
tyto členové Rady: Wildner, Lév, Tomeček, Galas, Vozáková, Veličková

Usnesení:
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Wildnera.
(pro: 22, proti:0, zdržel se:0)
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Léva.
(pro: 22, proti:0, zdržel se:0)

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Tomečka.
(pro: 21, proti:0, zdržel se:1)
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Galase.
(pro: 21, proti:0, zdržel se:1)
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Vozákovou.
(pro: 21, proti:0, zdržel se:1)
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Kočnarovou.
(pro: 21, proti:0, zdržel se:1)
Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Veličkovou.
(pro: 21, proti:0, zdržel se:1)

Jako předseda byl navržen p. Wildner, který kandidaturu přijal.

Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko zvolila předsedou svazku pana Wildnera
(pro:22. proti:0, zdržel se:0)

Radovan Mikuš navrhl na post místopředsedy paní Alenu Velíčkovou, která kandidaturu
přijala.
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko zvolila místopředsedou svazku paní Velíškovou.
(pro:21, proti:0, zdržel se:1)
Do kontrolní komise byli navrženi Miluše Stržínková, Naděžda Polednová a pan Vomáčka,
všichni kandidaturu přijali.
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko zvolila Kontrolní komisi v tomto složení: Stržínková,
Polrdnová, Vomáčka.
(pro: 21, proti:0, zdržel se:1)

Pan Mikuš předal slovo paní Velíškové a ta vyzvala pana Balka k pokračování v programu.
3/ Ukončení projektu INNOREF
Jan Balek informoval Valnou hromadu o dalším postupu v projektu Innoref, práce a platby
v rámci projektu budou probíhat ještě v listopadu 2008, poté budou obcím zaplaceny plány

rozvoje obcí. Sekretariát MR Hranicko sestaví zprávu o aktivitách v projektu za období
měsíců 10, 11, 12 roku 2007.
Projekt bude v roce 2008 (leden-listopad) garantovat Hranická rozvojová agentura. Celý
projekt bude ukončen v polovině ledna, jelikož některé obce nestačili projednat na
zastupitelstvu členské příspěvky a příspěvky na neuznatelné náklady.
Výstupy projektu:
- podnikatelský plán Hranické rozvojové agentury – probíhá
- chybí výstupy od subprojektů
- atlas ( Univerzita Palackého) – probíhá
- chybí marketingové koncepce pro cestovní ruch
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí situaci o stavu projektu INNOREF.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

4/ Rozpočtové opatření
Jitka Krabicová představila rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu za rok 2007 (viz přiložená
tabulka) a zdůvodnila navrhované úpravy rozpočtových položek. Dochází k navýšení
příjmové i výdajové stránky rozpočtu o 1 714 265 Kč. Celková výše příjmů a výdajů rozpočtu
je nově stanovena na 27 866 514 Kč. J. Krabicová dále upozornila přítomné na nutnost
provést ještě závěrečné 4. rozpočtové opatření k rozpočtu za rok 2007, a to do konce tohoto
roku. J. Krabicová požádala valnou hromadu, aby delegovala předsedu svazku ke schválení
posledního rozpočtového opatření v roce 2007.

Usnesení:
Valná hromada po projednání schválila rozpočtové opatření č.3 k rozpočtu 2007.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko po projednání deleguje na předsedu svazku provádět
rozpočtové opatření do konce roku 2007.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

5/ Členské příspěvky
J. Krabicová požádala přítomné o dodatečné schválení mimořádných členských příspěvků
v celkové výši 30 000 Kč na studijní cestu do Itálie, která se konala v říjnu 2007. Tyto členské
příspěvky jsou stanoveny ve výši 2 000 Kč za jednoho účastníka studijní cesty. Mimořádné
členské příspěvky hradí pouze ty obce, jejichž zástupci se studijní cesty zúčastnili a současně
tyto obce souhlasili s pokrytím nákladů na cestu z vlastního rozpočtu.

Usnesení:

Valná hromada MR Hranicko schvaluje členský příspěvek na organizační zabezpečení
studijní cesty do regionu Friuli Venezia Giulia těmto obcím:

Obec
Střítež nad Ludinou
Všechovice
Hustopeče nad Bečvou
Rouské
Hranice
Opatovice
Ústí
Potštát

Členský příspěvek
10.000 Kč
4.000 Kč
4.000 Kč
4.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč

J. Krabicová požádala přítomné o dodatečné schválení návrhu na snížení členských příspěvků
na sub projekt RECOVER, které platí obec Střítež nad Ludinou. Členské příspěvky na sub
projekt RECOVER pro rok 2007 byly původně schváleny v celkové výši 252 520 Kč. Tato
částka vycházela z předpokládané výše spolufinancování, které je stanoveno na 15%, a to
podle odhadovaného čerpání rozpočtu u sub projektu RECOVER pro rok 2007. Reálná výše
výdajů sub projektu RECOVER k 30.6.2007 je však nižší než byla původně odhadována.
Z tohoto důvodu se proto snižuje spolufinancování obce k těmto celkovým výdajům a je tedy
možné snížit i členské příspěvky na rok 2007 o částku 25 315 Kč.
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko po projednání snižuje členský příspěvek obce Střítež nad
Ludinou na realizaci sub-projektu RECOVER v roce 2007 o 25.315 Kč.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

Rok 2008
Jan Balek rozeslal návrh členských příspěvků na rok 2008, ale některé obce neměly ještě
zastupitelstvo a jeho návrh nestačily projednat, proto se toto jednání na doporučení Rady
přesune na leden 2008. Členské příspěvky se skládají za tří složek: neuznatelné náklady
projektu Innoref, řádné příspěvky, příspěvek pro Leader. Rada MR Hranicko doporučuje
Valné hromadě schválení půjčky na předfinancování koordinace programu Leader 2008-2013
maximálně do výše 500.000 Kč pro Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko po projednání souhlasí s poskytnutím půjčky Rozvojovému
partnerství Regionu Hranicko ve výši maximálně 500.000 Kč na předfinancování nákladů
spojených s koordinací programu Leader 2008-2013. Půjčka bude schválena jen v případě
prokázání schválení dotace Státním zemědělským intervenčním fondem ČR.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)
6/ Rozpočet na rok 2008 (provizorium)
Do konce roku 2007 nebude schválen rozpočet mikroregionu pro rok 2008. J. Krabicová
proto požádala přítomné o schválení rozpočtového provizoria pro hospodaření mikroregionu

v roce 2008. Podle tohoto provizoria bude mikroregion až do schválení nového rozpočtu,
nejpozději však do 31. března 2008, hospodařit s poměrnou částí výdajů a příjmů, a to ve výši
¼ čerpání rozpočtu z roku 2007.
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila hospodaření dle rozpočtového
provizoria do schválení rozpočtu roku 2008 ve výši ¼ skutečného čerpání rozpočtu 2007
v období 1.1.-31.3.2008.
(pro:22, proti:0,zdržel se:0)

7/ Aktualizace strategie regionu Hranicko
Gabriela Olivová představila strategii regionu Hranicko a aktualizované změny. Do strategie
byly zapracovány oblasti zemědělství, lesnictví, cestovní ruch – hipostezky a pěší stezky.
Opatření 1.1 Vytvoření cyklostezek a cyklotras propojující obce mikroregionu bylo doplněno
o hipostezky a pěší trasy, obce mikroregionu upraveny na obce regionu.V tomto opatření byly
doplněny také aktivity: tvorba pěších tras, tvorba hiposteztek a tvorba lyžařských tras.
Opatření 1.4. Budování infrastruktury cestovního ruchu, bylo doplněno o aktivity: Obnova
nebo nová výstavba stravovacích zařízení a Nákup vybavení pro stravovací zařízení.
Priorita rozvoje č.4:Podpora rozvoje podnikatelských aktivit a zaměstnatelnosti obyvatel byla
doplněna o nové opatření 4.4.:Podpora zemědělským podnikatelům a o související aktivity:
Modernizace zemědělských podniků, Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským
produktům a Diverzifikace činností nezemědělské povahy.
Dále bylo vytvořeno opatření 7.5 Úprava lesních stezek a související aktivity: Pořízení strojů
a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, Obnova a výchova lesních
porostů, Prvotní zpracování dříví ekologickým způsobem a Celkové úpravy lesních cest a
souvisejících objektů.
Strategie regionu Hranicko díky úpravám zahrnuje celé území ORP Hranice a všechny jeho
potřeby. Popisuje tedy region Hranicko a ne mikroregion Hranicko, tato změna byla do
strategie zapracována.

Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila Aktualizaci Strategie rozvoje regionu
Hranicko na období 2006-2013.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

8/ Rozvoj hipostezek v roce 2008
Jan Balek omluvil Kláru Ulehlovou a informoval valnou hromadu o situaci s hipostezkami.
Příprava se od června nijak neposunula, vznikly problémy s majiteli pozemků. Paní
Polednová uvedla, že v této situaci nevidí projekt jako reálný. Paní Stržínková navrhla
vybudovat alespoň trasy, které jsou v této chvíli reálné.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí situaci hipostezek.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

9/ Dohody o užívání majetku
Valné hromadě byly představeny dohody o užívání majetku mezi MR Hranicko a
Rozvojovým partnerstvím Regionu Hranicko, mezi MR Hranicko a Hranickou rozvojovou
agenturou a dohodu o výpůjčce nářadí pořízeného z projektu Pracovní týmy mezi MR
Hranicko (projekt pracovní týmy) a obcemi, které využívají projekt Pracovní týmy.
Rozvojové partnerství ani Hranická agentura nevlastní dosud žádný majetek (výpočetní
technik, kancelářské potřeby, kopírka, fax….) a proto žádají MR Hranicko o možnost
společného užívání.
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila dohodu o užívání majetku MR
Hranicko s Rozvojovým partnerstvím Regionu Hranicko a pověřuje manažera o doplnění
podmínek užívání a oprav.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila dohodu o užívání majetku MR
Hranicko s Hranickou rozvojovou agenturou,z.s. a pověřuje manažera o doplnění podmínek
užívání a oprav.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila dohodu o užívání majetku MR
Hranicko v rámci projektu Pracovní týmy a pověřuje manažera o doplnění podmínek užívání
a oprav.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

10/ Darovací smlouvy
J. Krabicová požádala přítomné o dodatečné schválení darovacích smluv. Jedná se o darovací
smlouvy pro pana Klezlu a paní Švarcovou, kteří darují mikroregionu každý 2 000 Kč. Tyto
dary budou použity na pokrytí nákladů spojených s pořádáním studijní cesty do Itálie.
Dále J. Krabicová požádala přítomné o schválení darovací smlouvy s panem Balkem. Pan
Balek daroval mikroregionu částku 27 000 Kč.
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila darovací smlouvy:
- s Janem Balkem ve výši 27.000 Kč
- s Janou Švarcovou ve výši 2.000 Kč
- s Janem Klezlou ve výši 2.000 Kč
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

11/ Regionální operační program NUTS II Střední Morava
Marcela Tomášová představila ve stručnosti Regionální operační program pro NUTS II
Střední Morava. Jeho hlavní priority a opatření.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu paní Tomášové o ROP NUTS II Střední Morava.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

12/ Operační program Životní prostředí
František Kopecký informoval o 2. výzvě Operačního programu Životní prostředí, která trvá
od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008 16 hod. Pro druhou výzvu jsou připraveny téměř
dvě miliardy korun, dotace dosáhne max. 90%. Výzva se týká Priority 6 - zlepšování stavu
přírody a krajiny. Pro starostky a starosty jsou zajímavé především tyto 3 oblasti, které
byly podrobně představeny: 6.3 - Obnova krajinných struktur, 6.4 - Optimalizace vodního
režimu krajiny, 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informaci o programu OPŽP, které podal pan
František Kopecký.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)

13/ Různé
Jan Balek informoval přítomné o své rezignaci na post manažera rozvoje MR Hranicko k
31.12.2007 a navrhuje na tuto funkci paní Marcelu Tomášovou.
Usnesení:
Valná hromada vzala na vědomí rezignaci Jana Balka na funkci manažera rozvoje
k 31.12.2007 a jmenuje manažerem rozvoje MR Hranicko Bc. Marcelu Tomášovou.
(pro:22, proti:0, zdržel se:0)
František Kopecký informoval o projektu Česko - Polská spolupráce, a to především o
skutečnosti, že ač polský partner nadále deklaruje zájem o spolupráci, nevyvíjí téměř žádnou
aktivitu. Nadále budou probíhat jednání.

Poté Jan Balek všem poděkoval za účast a za spolupráci v minulých letech.

Zapsala:

Gabriela Olivová
Ověřil:
Alena Velíčková

