Zápis z Valné hromady MR Hranicko
Konané dne 22.září 2009, Potštát

Přítomni členové:
Antonín Tomeček, obec Opatovice
Michala Blahová, obec Horní Těšice
Jiří Andrýs, obec Černotín
Hana Frydrychová, obec Milotice nad Bečvou
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Karel Galas, město Potštát
Oldřich Šnajdárek, obec Klokočí
Jiří Kandler, obec Partutovice
Václav Sládeček, obec Polom
Zdeněk Lév, obec Střítež nad Ludinou
Naděžda Polednová, obec Špičky
Petra Kočnarová, obec Skalička
Jana Světlíková, obec Býškovice
Miroslav Wildner, město Hranice

Další přítomní:
Marcela Tomášová, HRA
Michaela Škrobánková, HRA
František Kopecký, ROPA
Petr Pajdla, obec Střítež n.L.
Milan Vinkler, Ekoltes

1. Úvod
Předseda, p. Miroslav Wildner přítomné přivítal a zahájil jednání VH MR Hranicko. Představil program
jednání v tomto znění:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Ukončení členství obce Milotice nad Bečvou
Členské příspěvky pro zapojené obce do aktivity Miniexpozice
2. rozpočtové opatření
Zpráva o projektu „Voda na Potštát“
OP ČR-PL – přeshraniční spolupráce – projekt „Spolupráce škol“

7. Investiční projekt Spolupráce MAS Hranicko a MAS Mohelnicko: „Vybudování a provoz
vybraných minimuzeí na Hranicku“
8. Různé
9. Závěr
Program byl schválen Radou MR Hranicko.
(Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0)
P. Wildner navrhl návrhovou komisi – p. Alena Veličková, p. Antonín Tomeček.
Návrhová komise byla schválena. (Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0)
P. Wildner navrhl ověřovatele zápisu – p. Michala Blahová, p. Jiří Andrýs.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni. (Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Ukončení členství obce Milotice nad Bečvou v mikroregionu Hranicko
Hana Frydrychová, místostarostka obce Milotice nad Bečvou oznámila přítomným, že zastupitelstvo
obce Milotice na svém zasedání 16.6.2009 odsouhlasilo ukončení členství v mikroregionu Hranicko,
přičemž toto písemně oznámili mikroregionu 29.7.2009. Jako odůvodnění uvedla, že jako obec
nevyužijí nabídky mikroregionu zapojit se do společných aktivit, stojí je to jen členské příspěvky, pro
p.starostu je to zátěž administrativy.
K 30.9.2009 uběhne tříměsíční výpovědní lhůta, poté může být členství ukončeno v případě, že to
schválí Valná hromada. P. Konečný je členem kontrolní komise, proto je třeba navrhnout zástupce.
Usnesení:
VH 20/2009
Valná hromada MR Hranicko schválila dohodu o majetkovém vypořádání s obcí Milotice nad Bečvou.
MR Hranicko nebude požadovat po vystupující obci podíl na budoucích závazcích. Vystupující obec
nebude požadovat podíl na současném majetku mikroregionu.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)
VH 21/2009
Valná hromada MR Hranicko schválila ukončení členství obce Milotice nad Bečvou k 30.9.2009
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)

Do kontrolní komise byl navržen p. Jiří Kandler, obec Partutovice
VH 22/2009
Valná hromada MR Hranicko schválila členem kontrolní komise Jiřího Kandlera.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)

3. Členské příspěvky pro zapojené obce do aktivity Miniexpozice

M.Tomášová uvedla, že v rámci jednání s provozovatelem Zámeckého hotelu v Hranicích, firmou
Kimex Casino, nabídla firma poskytnutí prostředků jako odvod části výtěžku na veřejně prospěšný
účel ve výši 40.000,-. Bylo dohodnuto, že by se tento příspěvek mohl použít pro obce, které se
zapojily do aktivity přípravy miniexpozic (Bělotín, Potštát, Býškovice, Všechovice, Český svaz včelařů
Hranice). Jednalo by se o díl spolufinancování těchto subjektů na plánovaní expozic. Vlastní realizace
by byla již v režii obcí.
Dále jsou předloženy návrhy smluv se zapojenými obcemi a ČSV, kde jsou vyčísleny jejich náklady na
plánování a částečnou realizaci a podíl prostředků na spolufinancování, které budou po schválení VH
uhrazeny Mikroregionu Hranicko. Členské příspěvky na základě těchto smluv se týkají obcí Potštát a
Bělotína, vždy ve výši 14.800,-, obce Býškovice, Všechovice, nemají na tuto aktivitu příspěvek (ten je
hrazen z příspěvku od firmy Kimex Casino.

Usnesení:
VH 23/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila smlouvu se společností Kimex Casino o odvodu
části výtěžku na veřejně prospěšný účel – příprava minimuzeí o místní historii na Hranicku.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 24/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila smlouvu o spolupráci na projektu „Za poznáním
Mikroregionu hranicko“ s obcemi Bělotín, Býškovice, Potštát, Všechovice a Českým svazem včelařů
Hranice..
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 25/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila mimořádné členské příspěvky na realizaci
aktivity minimuzeí takto.
Bělotín 14.800,Potštát 14.800,Partneři bez příspěvku: Býškovice, Všechovice, Včelaři
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Dále M.Tomášová připomněla aktivitu týkající se osobností na Hranicku – příprava publikace.
V publikaci bude uvedena vždy 1 osobnost za každou obec mikroregionu. Nezáleží na obecné
významnosti osobnosti, ale na tom, jak je osobnost významná pro danou obec. Bude se jednat o
osobnosti nežijící. Je třeba připravit i text a pokud možno fotografii. Pro každou osobnost se počítá

max. 1 stránka A5. V případě, že se jedná o obec (město), která má osobností více, je možno vybrat
nějakým hlasováním, anketou apod.

4. 2. Rozpočtové opatření
M.Tomášová představila přítomným 2. rozpočtové opatření. Jsou v něm zahrnuty změny proti
původně plánovanému rozpočtu na rok 2009 a 1. rozpočtovému opatření - dle předloženého návrhu.
Jedná se o zahrnutí částky dotace od olomouckého kraje na straně příjmů , a to 20.000 na kulturní
akci (Den s regionem Hranicko) a 297.000,- POV (Za poznáním mikroregionu Hranicko)

Usnesení
VH 26/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila 2. rozpočtové opatření.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Zpráva o projektu „Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice“
P. Wildner informoval o postupu podaného projektu „Zásobování obcí Potštátska napojením na SV
Hranice“. V současné době probíhá výběrové řízení. Firmy, které se přihlásily do výběrového řízení,
byly vyzvány k doplnění některých informací, poté bude výběrové řízení pokračovat.

Usnesení:
VH 27/2009
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o projektu „Zásobování obcí Potštátska
napojením na SV Hranice“ .
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. OP ČR-PL – příhraniční spolupráce – projekt „Spolupráce škol“
M.Škrobánková informovala o postupu jednání ke společnému mikroregionálnímu projektu
„Spolupráce škol“, který by se mohl podat do OP ČR-PL (přeshraniční spolupráce). V předminulém
týdnu při studijní cestě k polským partnerům proběhlo jednání se zástupci polských základních škol,
které projevily zájem zapojit se do projektu, tohoto se za české školy zúčastnila p. Hegarová (ZŠ
Hustopeče). Minulý týden se sešli zástupci škol z Hranicka, které projevily zájem, byli informováni o
schůzce s polskými školami, o návrhu aktivit poláků (výuka jazyků, ekologie a přírodopis, vzájemné
poznávání kultur a života atd.). Na společné schůzce se dohodlo, že by bylo dobré, aby si školy určily
své aktivity, které chtějí realizovat, a to nejlépe v návaznosti na aktivity, které již dělají (tuto aktivitu
rozvinout na celé Hranicko a zapojit polské partnery).

Program je financován 90 % z dotace, 10 % je vlastní spolufinancování. V celém projektu se bude
muset řešit předfinancování.

VH 28/2009
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o připravovaném projektu do OP ČR-PL
„Spolupráce škol“.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Investiční projekt Spolupráce MAS Hranicko a MAS Mohelnicko: „Vybudování a provoz
vybraných minimuzeí na Hranicku“
F.Kopecký představil záměr Rozvojového partnerství regionu Hranicko zapojit se do projektů
spolupráce a společně s MAS Mohelnicko podat investiční projekt na vybudování a provoz minimuzeí
na Hranicku. Projekt bude podán do Opatření IV.2.1. Projekty spolupráce Programu rozvoje venkova
ČR. Dle rozhodnutí Rozvojového partnerství bude účast v projektu přednostně nabídnuta těm
muzeím, které jsou zapojeny do projektu Mikroregionu Hranicko „Za poznáním regionu Hranicko“ a
tato investiční část může navázat na předchozí přípravu, která se zabývá především zaměřením a
obsahem expozic. Podobný projekt plánuje MAS podat také v červnu 2010, kde by se mohlo dostat
také na další zájemce.
P. Galas projevil zájem, nyní muzeum plánují, zapojili by se i do investičního projektu na vybudování
muzea.
Usnesení:
VH 29/2009
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o připravovaném projektu Spolupráce MAS
Hranicko a MAS Mohelnicko: „Vybudování a provoz vybraných minimuzeí na Hranicku“
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. Různé
P. Vinkler prezentoval činnost firmy Ekoltes – představil aktivity.
P. Pajdla informoval o záměru, který vyplynul ze studijní poznávací cesty, kterou pořádal mikroregion
Bystřička na Ukrajinu, za přispění POV Olomouckého kraje. Jedná se o to, aby se mikroregion
Hranicko chytil této aktivity a pro příští rok připravil žádost do POV na studijní cestu pro zástupce
mikroregionů Olomouckého kraje.

Usnesení:
VH 30/2009

Valná hromada MR Hranicko schvaluje záměr uspořádat studijní zahraniční cestu z POV pro
zástupce mikroregionů olomouckého kraje.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 31/2009
Valná hromada MR Hranicko pověřuje radu MR Hranicko přípravou podání projektu do POV na
studijní zahraniční cestu. Termín pro podání návrhů cílové destinace je 20.října 2009.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)

Dne 10.října 2009 se uskuteční Den s regionem Hranicko – je to známé dostatečně dopředu –
M.Tomášová apelovala na všechny, aby si toto datum zapsali a zajistili účast jak na petanquovém
turnaji, tak na ostatních doprovodných akcích této aktivity.

P. Kočnarová požádala o příspěvek ve výši 1000 Kč pro sebe a p. Polednovou, které se zúčastnily na
studijní cestě na Ukrajině .
VH 32/2009
Valná hromada MR Hranicko schválila poskytnutí příspěvku celkem ve výši 1000 Kč pro p. Kočnarovou
a p. Polednovou.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)

M.Tomášová připomněla všem přítomným, že v rámci přípravy projektu do Operačního programu
životní prostředí, prosí o vyplnění dotazníku, který byl již poslán na starosty obcí. Jde o výsadbu
stromů mimo obec, kolem cest. Proběhlo jednání se správou silnic o tom, zda s tímto záměrem
nebudou mít problém. Bylo by dobré, kdyby byly vybírány ty lokality, které jsou v majetku obce (bude
snažší další jednání a příprava projektu), není to však podmínka. Teď je nutné zjistit zájem o projekt a
přibližný rozsah připravovaného projektu, případně zahájit další jednání na kraji nebo s ředitelstvím
silnic. Jakmile bude vypsána výzva, dozvíme se další podrobnosti.
Zapsala: Marcela Tomášová

Ověřil: Mgr. Michala Blahová
Ing. Jiří Andrýs

Miroslav Wildner
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

Usnesení Valné hromady Mikroregionu Hranicko
Konané dne 22. září 2009, Potštát

VH 20/2009
Valná hromada MR Hranicko schválila dohodu o majetkovém vypořádání s obcí Milotice nad Bečvou.
MR Hranicko nebude požadovat po vystupující obci podíl na budoucích závazcích. Vystupující obec
nebude požadovat podíl na současném majetku mikroregionu.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)

VH 21/2009
Valná hromada MR Hranicko schválila ukončení členství obce Milotice nad Bečvou k 30.9.2009
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)

Do kontrolní komise byl navržen p. Jiří Kandler, obec Partutovice
VH 22/2009
Valná hromada MR Hranicko schválila členem kontrolní komise Jiřího Kandlera.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)

VH 23/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila smlouvu se společností Kimex Casino o odvodu
části výtěžku na veřejně prospěšný účel – příprava minimuzeí o místní historii na Hranicku.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 24/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila smlouvu o spolupráci na projektu „Za poznáním
Mikroregionu hranicko“ s obcemi Bělotín, Býškovice, Potštát, Všechovice a Českým svazem včelařů
Hranice.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 25/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila mimořádné členské příspěvky na realizaci
aktivity minimuzeí takto.
Bělotín 14.800,Potštát 14.800,Partneři bez příspěvku: Býškovice, Všechovice, Včelaři
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 26/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila 2. rozpočtové opatření.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 27/2009
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o projektu „Zásobování obcí Potštátska
napojením na SV Hranice“ .
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 28/2009
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o připravovaném projektu do OP ČR-PL
„Spolupráce škol“.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 29/2009
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o připravovaném projektu Spolupráce MAS
Hranicko a MAS Mohelnicko: „Vybudování a provoz vybraných minimuzeí na Hranicku“
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 30/2009
Valná hromada MR Hranicko schvaluje záměr uspořádat studijní zahraniční cestu z POV pro zástupce
mikroregionů olomouckého kraje.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 31/2009
Valná hromada MR Hranicko pověřuje radu MR Hranicko přípravou podání projektu do POV na
studijní zahraniční cestu. Termín pro podání návrhů cílové destinace je 20. října 2009.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 32/2009
Valná hromada MR Hranicko schválila poskytnutí příspěvku celkem ve výši 1000 Kč pro p. Kočnarovou
a p. Polednovou.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)

Miroslav Wildner
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

