
 

Zápis z Valné hromady MR Hranicko  
konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát 
 
 
Přítomni: 
Radovan Mikuš, obec Všechovice 
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou 
Alena Veličková, obec Horní Újezd 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Zdeněk Lév, obec Střítež nad Ludinou 
Oldřich Šnajdárek, obec Klokočí 
Václav Sládeček, obec Polom  
Jiří Kandler, obec Partutovice 
Jiří Andrýs, obec Čerotín 
Pavel Buzinis, obec Provodovice 
Karel Galas, město Potštát 
Antonín Tomeček, obec Opatovice 
Naděžda Polednová, obec Špičky 
Miroslav Wildner, město Hranice 
Jiří Konečný, obec Milotice nad Bečvou  
 
 
Hosté: 
Gabriela Olivová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
Marcela Tomášová, MR Hranicko 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
František Kopecký,  Hranická rozvojová agentura 
 
 
 
Předseda svazku zahájil Valnou hromadu, přednesl program a doplnil jej o bod 9. Destinační 
management. 
 
Program: 

1. Úvod 
2. Zpráva o aktivitách 
3. Zpráva o výsledku auditu 
4. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2007 
5. Rozpočtový výhled 2008 – 2009 
6. Rozpočet MR Hranicko 2008 
7. Pracovní týmy 
8. Členské příspěvky MR Hranicko do Hranické rozvojové agentury 
9. Destinační management cestovního ruchu turistických lokalit Hranicko a Dolna Mala 

Panew. 
10. Různé 
11. Závěr 

 
 
Valná hromada schválila návrh programu. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 



 

 
Miroslav Wildner určil zapisovatelkou zápisu Gabrielu Olivovou, jako ověřovatele zápisu 
navrhl Karla Galase a Miroslava Wildnera. 
 
Valná hromada MR Hranicko schválila ověřovatele zápisu pana Karla Galase a Miroslava 
Wildnera. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Jako návrhová komise byla navržena Alena Veličková, Júlia Vozáková a Petra Kočnarová. 
 
Valná hromada schválila návrhovou komisi ve složení: A. Veličková,  J. Vozáková a P. 
Kočnarová.  
(pro: 15, proti:0, zdržel se:0) 
 
 
 
2/ Zpráva o aktivitách 
Marcela Tomášová přednesla zprávu o aktivitách MR Hranicko. Mezi hlavní aktivity patřila 
koordinace a řízení projektu INNOREF, práce Euroteamu a vytvoření internetové databáze 
projektových námětů, byly zpracovány plány rozvoje obcí, dále představila propagační 
aktivity a propagační program, byly realizovány sub-projekty,  pro Rozvojové partnerství byl 
vytvořen Strategický plán Leader, byla založena Hranická rozvojová agentura , byly 
upořádány hromadné cyklovýlety v rámci Mlynářského krajánka, realizoval se projekt 
Pracovní týmy a byl podán projekt do PRV Vzdělávání pro rozvoj regionu. 
 
Miroslav Wildner uvedl, že je třeba prověřit a urgovat aktéry sub-projektů, které ještě nejsou 
uzavřeny. 
Jan Balek uvedl, že sub-projekt Strasse má prodloužen termín do března, taktéž Brie. 
Proběhlo jednání s městem Hranice ohledně GISu a tento záměr je řešen místostarostkou 
města Hranic. 
 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila zprávu o aktivitách za rok 2007. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
 
 
3/ Zpráva o výsledku auditu 
Marcela Tomášová informovala Valnou hromadu o druhém auditu, při kterém nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky, pouze drobná upozornění. 
 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila zprávu o výsledku auditu za rok 2007. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
 
 
4/ Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2007 



 

Marcela Tomášová přednesla Valné hromadě závěrečný účet MR Hranicko za rok 2007. 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila závěrečný účet MR Hranicko za rok 
2007. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
 
 
5/ Rozpočtový výhled 2008 – 2009 
Marcela Tomášová přednesla Valné hromadě rozpočtový výhled na léta 2008 – 2009. 
 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila rozpočtový výhled na rok 2008 – 2009. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
 
 
6/ Rozpočet MR Hranicko 2008 
Marcela Tomášová představila Valné hromadě rozpočet MR Hranicko na rok 2008. 
 
 
Usnesení: 
Valná hromada po projednání schválila rozpočet MR Hranicko na rok 2008. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
 
 
7/ Pracovní týmy 
Marcela Tomášová informovala Valnou hromadu o problému s udržením pracovních míst do 
konce června, které vyplynulo z nové příručky pro příjemce, která začala platit až po podání 
projektu. Po jednání s ÚP v Olomouci bylo dohodnuto, že se podá žádost na ministerstvo 
práce a sociálních věcí o udělení výjimky a možnost dokončení projektu, jak byla schválena 
projektová žádost. Prozatím se k této žádosti MPSV oficiálně nevyjádřilo, avšak neoficiálně 
podle zpráv z ÚP Olomouc by měla být výjimka udělena. M. Tomášová se dohodla s Úřadem 
práce v Olomouci, že budou postupovat dle neoficiálního vyjádření.  
Pro případ neudělení výjimky jsou připraveny dodatky na prodloužení pracovních smluv a 
musela by se neprodleně do 29.2.08 podat žádost o předčasné ukončení projektu, které by 
znamenalo ukončení všech aktivit k 31.3.08.  
Je také třeba dodatkem prodloužit smlouvu do 30.4.2008 se Schola servisem, který 
zpracovává mzdy pracovníkům z pracovních týmu. 
Dále M. Tomášová uvedla, že pravděpodobně dva pracovníci zůstanou nějakou dobu 
v pracovní neschopnosti, ale nemocenskou jim bude proplácet Okresní správa sociálního 
zabezpečení. 
 
 
Usnesení: 



 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o realizaci projektu Pracovní týmy a 
v případě neposkytnutí výjimky se urychleně požádá o předčasné ukončení projektu do 
29.2.2008 a pověřuje předsedu svazku  podpisem žádosti. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko schvaluje dodatek č. 3 se Schola servisem na zpracování mezd 
do 30.4. 208. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
 
8/ Členské příspěvky MR Hranicko do Hranické rozvojové agentury 
Jan Balek informoval Valnou hromadu o rozhodnutí správní rady o členských příspěvcích. 
Rozvojové partnerství přispěje částkou 5.000 Kč a MR Hranicko částkou 389.000 Kč, tato 
částka je převážně kryta příjmy MR Hranicko. 
 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje členský příspěvek do Hranické 
rozvojové agentury ve výši 389.000 Kč. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0)  
 
 
 
 
9/ Destinační management cestovního ruchu turistických lokalit Hranicko a Dolina 
Malej Panwi. 
František Kopecký seznámil zúčastněné s aktuáním stavem přípravy projektu „Destinační 
management cestovního ruchu turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi“, který 
připravuje Hranická rozvojová agentura, z.s. s pověřením MR Hranicko, a v němž bude 
Vedoucím partnerem. Představil jednotlivé partnery projektu, jejich aktivity, vztahy a 
zodpovědnosti vzhledem k podmínkám Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – 
Polsko, zásady spolufinancování a nutnost předfinancování projektu. Přítomné seznámil 
s návrhem rozpočtu projektu, harmonogramu projektu a detailního cash-flow projektu. Z něj 
vyplývá výpočet nutného vkladu Mikroregionu Hranicko pro úspěšnou a bezproblémovou 
realizaci projektu. Jelikož jsou již pro letošní rok příspěvky obcí do Mikroregionu Hranicko 
stanoveny a schváleny jednotlivými obcemi, Hranická rozvojová agentura, z.s. navrhla, aby 
pro předfinancování projektu byl použit plánovaný příspěvek na činnost Mikroregionu 
Hranicko v období 07/2008 – 12/2008 ve výši 150.000,- Kč. Hranická rozvojová agentura, 
z.s. zároveň v tomto období zajistí servis Mikroregionu Hranicko. V dalších letech bude 
potřeba zajistit vklady 300.000,- Kč v roce 2009 a 250.000,- Kč v roce 2010. 
 
 
Miroslav Wildner přednesl zprávu z města Hranic, a to, že zastupitelstvo města Hranice 
schválilo partnerství města Hranice v projektu a schválilo poskytnutí příspěvku (formou 
půjčky vratné po dvou letech) Hranické rozvojové agentuře, z.s. ve výši 750.000 Kč na 
předfinancování projektu.  
 
 



 

 
 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko po projednání návrhu projektu Destinační management 
turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi schválila spolupráci na realizaci projektu 
s Hranickou rozvojovou agenturou, z.s. 
 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko po projednání návrhu projektu Destinační management 
turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi schválila plán financování projektu 
v období 2008 – 2010 dle předložené přílohy včetně uvolnění částky ve výši 150.000 Kč na 
rok 2008 na financování projektu. 
 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko po projednání návrhu projektu Destinační management 
turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi pověřuje Radu a předsedu svazku 
projednáním partnerské smlouvy s Hranickou rozvojovou agenturou, z.s. a pověřuje předsedu 
svazku jejím podpisem. 
 
 
 
10/ Různé 
Marcela Tomášová informovala Valnou  hromadu o vyhlášení programu Ministerstva pro 
místní rozvoj Podpora obnovy venkova. V loňském roce byl podán projekt na podporu škol 
v Mikroregionu Hranicko, který však nebyl podpořen. V letošním roce může Mikroregion 
podat podobný projekt, je ale snížena výše dotace na 300 tis., proto i na podporu 14 škol 
Mikroregionu bude méně peněz. Byly osloveny již školy, zda mají zájem o tento program. 
Reagovala zatím polovina, zájem ze strany škol je. 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila podání žádosti do programu MMR 
Podpora obnovy venkova – projekt do opatření 2. Podpora spolupráce obcí na obnově a 
rozvoji venkova a pověřuje předsedu k podpisu žádosti a k podpisu partnerských smluv se 
zapojenými školami. 
 
11/ Závěr   
Předseda svazku poděkoval všem za účast a ukončil Valnou hromadu. 
 
Zapsala:  
Gabriela Olivová 
 
 
Ověřil: 
Karel Galas 
 
Miroslav Wildner       Alena Veličková  
Předseda svazku       Místopředseda svazku 



 

 
Usnesení z Valné hromady MR Hranicko 

konané dne 26.února 2008 
 
 
 
 
 
VH 6/2008 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila zprávu o aktivitách za rok 2007. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
VH 7/2008 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila zprávu o výsledku auditu za rok 2007. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
VH 8/2008 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila závěrečný účet MR Hranicko za rok 
2007. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
VH 9/2008 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila rozpočtový výhled na rok 2008 – 2009. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
VH 10/2008 
Valná hromada po projednání schválila rozpočet MR Hranicko na rok 2008. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
VH 11/2008 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o realizaci projektu Pracovní týmy a 
v případě neposkytnutí výjimky se urychleně požádá o předčasné ukončení projektu do 
29.2.2008 a pověřuje předsedu svazku  podpisem žádosti. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
VH 12/2008 
Valná hromada MR Hranicko schvaluje dodatek č. 3 se Schola servisem na zpracování mezd 
do 30.4. 208. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0) 
 
VH 13/2008 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schvaluje členský příspěvek do Hranické 
rozvojové agentury ve výši 389.000 Kč. 
(pro: 15, proti: 0, zdržel se:0)  
 
VH 14/2008 
Valná hromada MR Hranicko po projednání návrhu projektu Destinační management 
turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi schválila spolupráci na realizaci projektu 
s Hranickou rozvojovou agenturou, z.s. 
 



 

 
VH 15/2008 
Valná hromada MR Hranicko po projednání návrhu projektu Destinační management 
turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi schválila plán financování projektu 
v období 2008 – 2010 dle předložené přílohy včetně uvolnění částky ve výši 150.000 Kč na 
rok 2008 na financování projektu. 
 
 
VH 16/2008 
Valná hromada MR Hranicko po projednání návrhu projektu Destinační management 
turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi pověřuje Radu a předsedu svazku 
projednáním partnerské smlouvy s Hranickou rozvojovou agenturou, z.s. a pověřuje předsedu 
svazku jejím podpisem. 
 
VH 17/2008 
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila podání žádosti do programu MMR 
Podpora obnovy venkova – projekt do opatření 2. Podpora spolupráce obcí na obnově a 
rozvoji venkova a pověřuje předsedu k podpisu partnerských smluv se zapojenými školami. 
 
 
 
 
 
 
 
Miroslav Wildner       Alena Veličková  
Předseda svazku       Místopředseda svazku 

 


