Zápis z Valné hromady MR Hranicko
konané dne 19. června 2008, Provodovice

Přítomni:
Zdeněk Lév, obec Střítež nad Ludinou
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Jana Pavlíková, obec Býškovice
Pavel Buzinis, obec Provodovice
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou
Naděžda Polednová, obec Špičky
Radovan Mikuš, obec Všechovice
Jiří Andrýs, obec Černotín
Jiří Kandler, obec Partutovice
Eduard Kavala, obec Bělotín
Karel Galas, město Potštát
Miroslav Wildner, město Hranice
Miluše Stržínková, obec Rouské
Petra Kočnarová, obec Skalička
Hosté:
Marcela Tomášová, sekretariát MR Hranicko
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Předseda přivítal přítomné, jako zapisovatelku zápisu určil G.Olivovou.
Jako ověřovatelé zápisu byl navržen Pavel Buzinis.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se:0)
Jako návrhová komise byli navrženi Karel Galas a Eduard Kavala.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se:0)

Předseda představil nevržený program, nikdo program nedoplnil a byl schválen
v předneseném znění.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se:0)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod

Ukončení projektu Pracovní týmy a pokračování sekretariátu.
Příprava projektu Spolupráce škol a uplatnění absolventů na trhu práce na Hranicku
Grantový program Regionu Hranicko – informace o vyhlášení
Program LEADER – informace o realizaci místního dotačního programu
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6.
7.
8.
9.

Studijní cesta v rámci programu Vzdělávání pro rozvoj regionu
Hodnocení realizace Strategie rozvoje regionu Hranicko za období 2006 a 2007
Různé
Závěr

2/ Ukončení projektu Pracovní týmy a pokračování sekretariátu.
Marcela Tomášová informovala Valnou hromadu o ukončení projektu Pracovní týmy
k 30.6.2008, uvedla, že je třeba ještě dopracovat průběžné zprávy a závěrečnou zprávu. Také
je třeba tento projekt zarchivovat. Na základě průběžných a závěrečných zpráv budou ještě
probíhat poslední platby, úplný konec projektu je tedy předpokládán v listopadu nebo prosinci
tohoto roku.
Alena Veličková informovala Valnou hromadu o průběhu závěrečné konference k projektu
Pracovní týmy.
S projektem Pracovní týmy také zanikne celý úvazek manažera rozvoje, MR Hranicko má
finanční prostředky na poloviční úvazek manažera na období 07-12/2008. Jednou z možností
financování mezd manažera byl také projekt Destinační management, který se podal do OP
ČR-PL. Bohužel výsledky tohoto programu budou známy až v září. Jsou dvě možnosti jak y
mohl sekretariát pokračovat:
a) Marcela Tomášová bude zaměstnána u MR Hranicko na poloviční úvazek a u
Hranické rozvojové agentury také na poloviční úvazek
b) Marcela Tomášová bude zaměstnána u HRAy na plný úvazek a HRA bude zajišťovat
manažera MR na základě smlouvy a faktur
Rada tento bod předjednala a doporučuje převod sekretariátu pod Hranickou Rozvojovou
agenturu.

Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace k ukončení projektu „Pracovní
týmy“
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
Valná hromada MR Hranicko schválila předloženou koncepci činnosti manažera rozvoje MR
Hranicko do konce roku.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
Valná hromada MR Hranicko schvaluje převedení funkce manažera pod Hranickou
rozvojovou agenturu a pověřuje manažera MR Hranicko přípravou dokumentů pro přechod
sekretariátu pod Hranickou rozvojovou agenturu.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
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3/ Příprava projektu Spolupráce škol a uplatnění absolventů na trhu práce na
Hranicku
Jan Balek představil návrh projektu Spolupráce škol a uplatnění absolventů na trhu práce na
Hranicku.
Uvedl jaké jsou cíle tohoto projektu:
A) Zlepšit informovanost a podmínky pro rozhodování žáků škol a jejich rodičů v souvislosti
s uplatněním absolventů na trhu práce
B) Prohloubit spolupráci základních a středních škol se subjekty trhu práce s cílem vytvoření
prostředí pro adaptaci výukových programů v souladu s poptávkou zaměstnavatelů regionu.
Dále představil primární a sekundární cílové skupiny, jednotlivé aktivity, které se přímo týkají
cílových skupin, výstupy projektu, pracovní verzi rozpočtu, zapojené partnery (s příspěvkem,
bez příspěvku), dále představil složení přípravné skupiny a další postup.
Podmínkou u tohoto programu je, že žadatel musí mít ve své hlavní nebo vedlejší činnosti
vzdělávání. Tuto podmínku MR splňuje jen částečně, v současnosti probíhá konzultace na
Olomouckém kraji.
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí přípravu projektu Spolupráce škol a uplatnění
absolventů na trhu práce na Hranicku a doporučuje ke schválení dopracování projektu a
podání do Grantového schématu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

4/ Grantový program Regionu Hranicko – informace o vyhlášení
Jan Balek informoval Valnou hromadu o vyhlášení výzvy do Grantového programu, která
bude vyhlášena 20. Června 2008, také ve stručnosti představil jeho cíle a pravidla.
Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko,
Hranické rozvojové agentury a významných firem regionu Hranicko (Cement Hranice a.s.,
SSI Schäfer s.r.o., Váhala a spol. s.r.o. a Železo Hranice) v roce 2008 jako pilotní program,
který testuje spolupráci zapojených subjektů za účelem nalezení nové formy spolupráce
veřejného a soukromého sektoru pro podporu kulturních a sportovních akcí na Hranicku.
Cílem Grantového programu je nejen obohatit nabídku kvalitních kulturních a sportovních
akcí na území regionu Hranicko, ale i zvýšit jejich kvalitu. Tento program se bude realizovat
od června 2008 do prosince 2008.
Vhodnými žadateli v programu jsou: obce, svazky obcí, NNO, církve, další fyzické a
právnické osoby pořádající kulturní nebo sportovní akce. Finanční podpora v rámci
grantového programu muže být udělena pouze akcím, které budou realizovány na území
regionu Hranicko (ORP Hranice). Výše příspěvku z Grantového programu muže činit
maximálně 40.000 Kč pro 1 žádost. Žadatel má povinnost poskytnout příspěvek na
doprovodné aktivity, jehož výše bude činit 20 % z výše přiznaného příspěvku na
zorganizování akce.
Výše prostředků, které budou v tomto programu rozděleny je 250.000 Kč.

Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko schválila pravidla Grantového programu Regionu Hranicko.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
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5/ Program LEADER – informace o realizaci místního dotačního programu
Gabriela Olivová informovala Valnou hromadu o průběhu a novinkách při realizace programu
Leader „Měníme Hranicko“. Představila celkovou alokaci pro rok 2008, která je ve výši
7.940.037 Kč, přičemž na realizaci Strategického plánu je vyčleněno 6.939.100 Kč.
V letošním roce budou vyhlášeny 4 fiche: Rozvoj zemědělských podniků, Lesnická technika,
Veřejná prostranství a Spolkový život a sport.
Alokace k jednotlivým fichím:
Fiche
Rozvoj zemědělských
podniků
Lesnická technika
Veřejná prostranství
Spolkový život a sport
celkem

2008
20,0
15,0
25,0
40,0
100,0

Kč
1 387 820,0
1 040 865,0
1 734 775,0
2 775 640,0
6 939 100,0

Předpokládá se, že výzvy k těmto fichím budou vyhlášeny společně na konci července a
příjem žádosti by měl probíhat diferencovaně na konci září (vše záleží na termínu podpisu
dohody se SZIF).
Dále uvedla, kde je možno získat další informace a jaký bude následný postup.
Jan Balek zdůvodnil výši alokace na rok 2008, která měly být vyšší. Toto ponížení je
způsobeno kurzovou ztrátou a také ponížení alokace pro r.2008 o 40%.
Eduard Kavala informoval o schůzce se zástupci MZe, SZIF a SPOV OK, která proběhne
začátkem července na Hranicku.

Usnesení:
Valná hromada vzala na vědomí informace k programu Leader.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
Gabriela Olivová představila dodatek č.1 k Dohodě o užívání majetku mezi MR Hranicko a
Rozvojovým partnerstvím. Tímto dodatkem se mění specifikace vybavení, které Rozvojové
partnerství využívá a dále se Rozvojové partnerství v tomto dodatku zavazuje podílet se na
nákupu kancelářského papíru, tonerů do tiskáren a dále na úhradě za opravy příslušného
vybavení.
Tento bod byl projednán a doporučila jej ke schválení Radou MR Hranicko.
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě o užívání majetku mezi MR
Hranicko a Rozvojovým partnerstvím a pověřuje předsedu k podpisu.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
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6/ Studijní cesta v rámci programu Vzdělávání pro rozvoj regionu
Jan Balek pozval přítomné na školení, která v tuto dobu probíhají v rámci projektu z PRV a
informoval o plánovaném zájezdu na Kyjovské Slovácko, který se uskuteční pravděpodobně
v říjnu tohoto roku a bude součástí vzdělávání. Finančně se na tomto zájezdě bude podílet i
Rozvojové partnerství.
Usnesení:
Valná hromada vzala na vědomí informace ke studijní cestě v rámci programu Vzdělávání pro
rozvoj regionu.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

7/ Hodnocení realizace Strategie rozvoje regionu Hranicko za období 2006 a 2007
Gabriela Olivová informovala o průběhu hodnocení realizace Strategie rozvoje regionu
Hranicko za období 2006, 2007 a polovinu r 2008. Prozatím je vyhodnocen akční plán, který
bude rozeslán starostům k připomínkování. Dále bude zpracován návrh hodnocení realizace
Strategie rozvoje regionu Hranicko.
Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace o přípravě a provedení realizace
Strategie rozvoje regionu Hranicko za období 2006, 2007 a 1.polovinu r. 2008. Termín
dokončení je stanoven na 15.9.2008.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

8/ Různé
Rozpočtové patření č. 1
Marcela Tomášová představila rozpočtové opatření č.1, uskutečnily se dvě významné změny:
a) Navýšily se příspěvky o sumu, která byla schválena jako půjčka pro Rozvojové
partnerství na program Leader
b) Navýšení výdajů u mezd pro pracovníky z projektu Pracovní týmy, původní
předpoklad byl, že pracovní smlouvy budou ukončeny v únoru, nakonec byly
ukončeny v březnu.

Usnesení:
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila 1. rozpočtové opatření k rozpočtu r.
2008 dle předloženého návrhu.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

Žádost o příspěvek, pan Mach – Gate TV Hranice
Marcela Tomášová seznámila Valnou hromadu s žádostí o finanční příspěvek na natáčení
dokumentu „Hranice v Afganistánu“ od pana Macha, Gate TV Hranice.

Usnesení:
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Valná hromada po projednání neschválila finanční příspěvek na natáčení dokumentu
„Hranice v Afganistánu“.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 3)

Stolní hra Hranicko
Jan Balek představil návrh hry, kterou zpracovala Jana Musiolová ve své diplomové práci. Je
to stolní hra, založena no poznávání regionu (jednotlivých obcí) prostřednictvím odpovídání
na otázky. Prozatím nejsou známy náklady na tisk této hry. Dále se zjistí poptávka v obcích,
školách a Inko centrech.
Přítomným starostům se tato hra líbí.
Pan Kavala navrhl nabídnout balení a finalizaci postiženým, čímž by se snížily náklady.

Den s MR Hranicko
Jan Balek upozornil, že v říjnu proběhne již tradiční den s MR Hranicko.

9/ Závěr
Předseda ukončil valnou hromadu poděkoval všem za účast a rozloučil se.

Zapsala:
Gabriela Olivová

Ověřil:
Pavel Buzinis
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Usnesení z Valné hromady MR Hranicko
konané dne 19.června 2008
VH 18/2008
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace k ukončení projektu „Pracovní
týmy“
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 19/2008
Valná hromada MR Hranicko schválila předloženou koncepci činnosti manažera rozvoje MR
Hranicko do konce roku.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 20/2008
Valná hromada MR Hranicko schvaluje převedení funkce manažera pod Hranickou
rozvojovou agenturu a pověřuje manažera MR Hranicko přípravou dokumentů pro přechod
sekretariátu pod Hranickou rozvojovou agenturu.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 21/2008
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí přípravu projektu Spolupráce škol a uplatnění
absolventů na trhu práce na Hranicku a doporučuje ke schválení dopracování projektu a
podání do Grantového schématu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 22/2008
Valná hromada MR Hranicko schválila pravidla Grantového programu Regionu Hranicko.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 23/2008
Valná hromada vzala na vědomí informace k programu Leader.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 24/2008
Valná hromada MR Hranicko schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě o užívání majetku mezi MR
Hranicko a Rozvojovým partnerstvím a pověřuje předsedu k podpisu.

VH 25/2008
Valná hromada vzala na vědomí informace ke studijní cestě v rámci programu Vzdělávání pro
rozvoj regionu.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
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VH 26/2008
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace o přípravě a provedení realizace
Strategie rozvoje regionu Hranicko za období 2006, 2007 a 1.polovinu r. 2008. Termín
dokončení je stanoven na 15.9.2008.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 27/2008
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila 1. rozpočtové opatření k rozpočtu r.
2008 dle předloženého návrhu.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 28/2008
Valná hromada po projednání neschválila finanční příspěvek na natáčení dokumentu
„Hranice v Afganistánu“.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 3)

Miroslav Wildner
Předseda svazku

Alena Veličková
Místopředseda svazku
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