Zápis z Valné hromady MR Hranicko
Konané dne 8. prosince 2009, Všechovice

Přítomni členové:
Antonín Tomeček, obec Opatovice
Michala Blahová, obec Horní Těšice
Jiří Andrýs, obec Černotín
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
Josef Žingor, obec Bělotín
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou
Libor Vykopal, obec Ústí
Radovan Mikuš, obec Všechovice
Petra Kočnarová, obec Skalička – přišla později
Miroslav Wildner, město Hranice – přišel později

Další přítomní:
Jan Balek, HRA
Marcela Tomášová, HRA
Pavla Vaculová, HRA
František Kopecký, ROPA

1. Úvod
Místopředseda, p. Karel Galas přítomné přivítal a zahájil jednání VH MR Hranicko. Představil program
jednání v tomto znění:
1. Úvod
2. Volby orgánu svazku
3. Návrh aktivit a členských příspěvků na rok 2010
4. Rozpočtové opatření
5. Rozpočtové provizorium
6. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření

7. Zpráva kontrolní komise
8. Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice
9. POV 2009 – Za poznáním mikroregionu Hranicko
10. Společná výsadba stromu – projekt do Operačního programu životní prostředí
11. Program CR-PL – projekt základních škol „S přírodou a tradicemi společně“
12. Grantový program regionu Hranicko 2009
13. Projekty spolupráce
14. Různé
15. Závěr
P. Galas vyzval přítomné, zda má někdo něco na doplnění do programu.
Jan Balek uvedl, že doplňuje program o Aktualizaci strategie Mikroregionu Hranicko. Tento bod byl
zařazen na program jako 12. v pořadí. Následující body jsou tedy posunuty o jednu hodnotu.

Usnesení:
VH 33/2009
Valná hromada MR Hranicko schválila takto doplněný program o bod Aktualizace strategie
Mikroregionu Hranicko.
(Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0)

P. Galas navrhl návrhovou komisi – pí. Alena Veličková, pí. Naděžda Polednová, pí. Júlia Vozáková
Návrhová komise byla schválena. (Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0)
P. Galas navrhl ověřovatele zápisu – p. Zdeněk Lév, p. Libor Vykopal.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni. (Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Volby orgánu svazku
P. Galas navrhnul, aby orgány svazku zůstaly stejné. Rada MR Hranicko je sedmičlenná. Návrh na
členy zní takto: Miroslav Wildner, město Hranice, Karel Galas, město Potštát, Jiří Andrýs, obec
Černotín, Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou, Petra Kočnarová, obec Skalička, Zdeněk Lév,
obec Střítež nad Ludinou, Antonín Tomeček, obec Opatovice.

Usnesení:
VH 34/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Miroslava Wildnera.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
VH 35/2009

Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Karla Galase.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 36/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Jiřího Andrýse
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 37/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Júlii Vozákovou
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 38/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Petru Kočnarovou
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
VH 39/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Zdeňka Léva
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 40/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Antonína Tomečka
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

Jako předseda byl navržen p. Miroslav Wildner, který kandidaturu přijal.
VH 41/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila předsedou svazku pana Miroslava Wildnera.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

Jako místopředseda byl navržen p. Karel Galas, který kandidaturu přijal.
VH 42/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila místopředsedou svazku pana Karla Galase.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

3. Návrh aktivit a členských příspěvků na rok 2010
M.Tomášová představila návrh členských příspěvků a aktivit, které byly poslán již v podkladových
materiálech. Tento návrh vychází z předpokládaných aktivit mikroregionu Hranicko na další rok.
Návrh byl již představen na Radě MR Hranicko, kde se projednávala výše členských příspěvků.
Členské příspěvky byly v roce 2009 stanoveny podle klíče: paušální částka na obec 5000,- Kč + 12,- Kč
na obyvatele. Návrh na rok 2010 zní takto: paušální částka na obec 5000,- Kč + 11,- Kč na obyvatele.
Pí. Bláhová – návrh nového klíče pro stanovení členských příspěvků. Ponechat paušální částku i
příspěvek na obyvatele na stejné úrovni, ale ponížit až konečnou částku o určité procento (10%).

P. Balek – navrhnul snížit paušální částku na obec na 4500,- Kč + 11,- Kč na obyvatele.

Usnesení
VH 43/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila návrh paušální části členského příspěvku ve výši
4500,- Kč a členského příspěvku 11,- Kč na obyvatele.
(pro: 13, proti: 1, zdržel se: 0)

4. Rozpočtové opatření č. 3
M.Tomášová představila jednotlivé položky rozpočtu a případné změny u rozpočtových položek.
Změny se týkají výše členských příspěvků. Další změny proběhly na základě auditu, týkají se
Grantového programu a příspěvku obchodní společnosti KIMEX CASINO, a.s. na projekt Tvorby
koncepcí minimuzeí na Hranicku.

Usnesení:
VH 44/2009
Valná hromada schválila po projednání 3. rozpočtové opatření na rok 2009.
(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) Před projednáváním 4. bodu přišla Petra Kočnarová

VH 45/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání pověřuje předsedu svazku provedením rozpočtového
opatření č. 4 do konce roku 2009.
(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0)

5. Rozpočtové provizorium
Do konce roku 2009 nemůže být schválená konečná podoba rozpočtu na rok 2010, vzhledem ke
změně členských příspěvků. M. Tomášová proto požádala přítomné o schválení rozpočtového
provizoria pro hospodaření MR Hranicko v roce 2010. Podle tohoto provizoria bude mikroregion až
do schválení nového rozpočtu, nejpozději však do 31.3. 2010, hospodařit s poměrovou částí výdajů a
příjmů, a to ve výši ¼ rozpočtu z roku 2009.

Usnesení:
VH 46/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila hospodaření dle rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu roku 2010 ve výši ¼ skutečného čerpání rozpočtu 2009 v období od 1.1. 2010 do
31.3.2010.

(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření
Bylo informováno o zprávě o dílčím přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání nebyla zjištěna žádná
závažná pochybení. Pouze je potřeba upozornit na nutnost vyvěšovat dokumenty zasílané MR
Hranicko obcím na jejich úřední desky ve stanovených termínech.

Usnesení:
VH 46/2009
VH MR Hranicko vzala ne vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Zpráva kontrolní komise
K. Galas informoval všechny přítomné o průběhu kontrolní komise, která se konala 12. listopadu.
Kontrolní komise byla ve složení Karel Galas, Jiří Kandler a Michaela Blahová. Komise kontrolovala
doklady a usnesení. Komise zjistila, že vše je vedené v pořádku, nebyly zjištěny nedostatky.

Usnesení:
VH 47/2009
VH MR Hranicko vzala ne vědomí zprávu kontrolní komise.
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice
K. Galas informoval valnou hromadu o tom, že mikroregionu Hranicko nebyla přiznána dotace na
projekt „Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice“ z programu Ministerstva zemědělství
v roce 2009 z důvodu nedostatku finančních prostředků. Žádost o dotaci je přesunuta na 1. Čtvrtletí
2010. Probíhalo výběrové řízení na dodavatele. V rámci výběrového řízení na realizaci projektu byla
vybrána firma TCHAS s.r.o.
Byla předjednána

smlouva o smlouvě budoucí o provozování vodovodu mezi mikroregionem

Hranicko a firmou VaK. Smlouvu předjednaly na svých jednáních město Hranice a město Potštát.

Usnesení:
VH 48/2009
VH bere na vědomí zprávu o postupu o zabezpečení skupinového vodovou pro město Potštát.
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 49/2009
VH schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi mikroregionem Hranicko a firmou VaK.
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

9. POV 2009 – Za poznáním mikroregionu Hranicko
M. Tomášová informovala o výstupech a průběžných pracích na projektu Za poznáním mikroregionu
Hranicko. V současnosti jsou hotové hra „Poznejme Hranicko“, publikace „Ochutnejme Hranicko“.
V současnosti vrcholí přípravy na vydání publikací o osobnostech z Hranicka „Zeptejme se našich
předků“ a o řemeslech na Hranicku „Probuďme v sobě zručnost našich předků“. Draft publikace o
osobnostech zašle M. Tomášová do čtvrtku 10.12. všem členským obcím, aby se mohly k publikaci
obce vyjádřit a připomínkovat ji. Základní draft k publikaci o řemeslech přítomní obdrželi na valné
hromadě, připomínky k publikaci mohou zasílat nejpozději do středy 16. 12.
J. Balek informoval o probíhající přípravě minimuzeí na Hranicku. Vznikne pět koncepcí (Potštát,
Všechovice, Býškovice, Bělotín a Včelařský spolek Hranice). V Bělotíně a Potštátě proběhnou i
částečné realizace muzeí. V původním plánu byly 4 koncepce a 4 částečné realizace.

Usnesení:
VH 50/2009
VH vzala na vědomí zprávu o POV 2009 – Za poznáním mikroregionu Hranicko
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

10. Společná výsadba stromů – projekt do Operačního programu životní prostředí
M. Tomášová představila projekt společné výsadby stromů. Tuto záležitost projednávala již Rada MR
Hranicko. Výzva byla vyhlášena 5. listopadu 2009, konec podávání žádostí je 5. ledna 2010. Pro
žádost je potřeba zrealizovat výběrové řízení na projektanta výsadby stromů (k žádosti musí být
dodána technická dokumentace). Vzhledem k brzkému termínu podání žádosti, není možné projekt
podat v této výzvě. Projekt bude možné podat příští rok. Byli vyzváni všichni přítomní, aby se
v případě zájmu také do projektu také zapojili.

Usnesení:
VH 51/2009
VH vzala na vědomí zprávu o Společné výsadbě stromů z OP ŽP.
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 52/2009
VH schvaluje přípravu výběrového řízení na projektanta společné výsadby stromů v rámci OP ŽP.

(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

11. Program ČR-PL – projekt základních škol „S přírodou a tradicemi společně“
P. Vaculová představila projekt přeshraniční spolupráce českých a polských škol z regionu Hranicko a
okolí obce Kolonowskie. Projekt byl podán MR Hranicko 19. listopadu. O přijetí projektu bude
rozhodnuto do konce první poloviny roku 2010. Do projektu jsou zapojeny tři základní školy
z Hranicka (Hustopeče nad Bečvou, Střítež nad Ludinou a Bělotín) a tři základní školy a gymnázium
z Polska. Spolupráce bude spočívat v realizaci sedmi aktivit s environmentální a kulturní tematikou,
na realizaci se budou podílet všechny školy. Jednotlivé školy budou organizovat vždy jednu aktivity,
do realizace se však zapojí všechny zúčastněné školy (návštěva dané školy, zapojení do činností
aktivity, příspěvky do aktivity). Rozpočet uznatelných nákladů na české straně je ve výši 1.111.838,Kč, výše neuznatelných nákladů (úroky z úvěru a bankovní poplatky po ukončení projektu) je ve výši
55. 536.

A. Veličková – kdo bude hradit neuznatelné náklady?
P. Vaculová – neuznatelné náklady budou hradit výše zmíněné obce jako zřizovatelé zapojených
základních škol.

Usnesení
VH 53/2009
VH vzala na vědomí zprávu o Program ČR-PL – projekt základních škol „S přírodou a tradicemi
společně“.
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

12. Aktualizaci strategie Mikroregionu Hranicko
J. Balek představil aktualizovanou verzi Strategie Mikroregionu Hranicko. Do současné doby proběhla
dvě setkání pracovní skupiny k danému tématu. J. Balek vyzval všechny přítomné k zahájení diskuse o
strategii MR Hranicko. Veškeré připomínky mohou být zasílány do 23. ledna 2010. Na jarní valné
hromadě bude Strategie MR Hranicko předložena ke schválení.
J. Balek stručně shrnul nejdůležitější kapitoly strategie a upozornil na kritická místa. Aktualizovaná
strategie se stane oporou při rozvoji regionu, respektive při rozvoji obcí a jejích žádostech o dotaci.
J. Balek vznesl dotaz, zdali má být stále součástí společný regionální geografický informační systém.
Přítomní se shodli, že společný GIS je potřeba, proto bude ve strategii nadále zakotven.

Usnesení:
VH 54/2009

VH vzala na vědomí návrh aktualizované strategie Mikroregionu Hranicko a doporučuje starostům
členských obcí projednat návrh ve svých zastupitelstvech.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0) Před projednáváním budu 12 přišel Miroslav Wildner.

13. Grantový program regionu Hranicko 2009
J. Balek stručně zhodnotil Grantový program za rok 2009. Plánované akce již proběhly až na jednu,
která se bude konat v březnu 2010. V blízké době bude naplánována schůzka se zástupci firem, které
jsou zapojeny do Grantového programu. Bude s nimi projednána budoucí spolupráce v Grantovém
programu pro rok 2010. S firmami bude projednána užší specifikace oblastí podpory, zaměření na
děti a mládež.
Navrhovaná témata podpory:
Děti a mládež:
•

Akce zaměřená na Environmentální výchovu a vzdělávání dětí a mládeže na základních a
středních školách (mezi podporované akce budou patřit exkurze, sportovní a zábavné akce
s tématikou EVVO, výtvarné a umělecké soutěže apod.)

•

Akce rozvíjející tvůrčí a sportovní potenciál dětí a mládeže (hudební a sportovní akce
podporující hudební tvořivost dětí, akce zaměřené na místní řemesla)

•

Akce zaměřené vzdělávací a osvětové akce pro žáky základních škol směřované na správnou
volbu povolání (exkurze, návštěvy v podnicích..)

Veřejnost:
• Akce podporující obnovu místních tradic a zvyků (tradiční akce, výstavy, hudební akce)
•

Významné sportovní akce přesahující území jedné obce (turnaje, sportovní klání, soutěže)

J. Balek navrhnul, aby byla do Grantového programu pro rok 2010 přesunuta rezerva, která vznikla
nevyčerpáním financí pro akci Den s regionem Hranicko.
Kromě stávajících partnerů bude oslovena firma Kimex Casino, zdali nebude mít zájem se do
Grantového programu 2010 zapojit.

Usnesení:
VH 55/2009
VH vzala na vědomí návrh Grantového programu na rok 2010.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 56/2009
VH schválila převod rezervy 32.000, vzniklé díky nevyčerpání financí na Dnu s regionem Hranicko, do
Grantového programu pro rok 2010.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)

14. Projekty spolupráce
F. Kopecký informoval o schválení dvou projektu spolupráce, které se chystá realizovat v roce 2010
MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.
Prvním projektem je Zmapování nevyužitých prostor na Hranicku. Projekt bude probíhat od 1. ledna
do 30. června 2010. V rámci projektu bude zaměstnán manažer na půl úvazku. Předmětem projektu
je vytvoření databáze nevyužitých prostor, které jsou vhodné pro podnikání. Bude sloužit pro
investory, kteří hledají volné prostory pro své projekty.
Druhým projektem je Pořízení mobilního vybavení pro kulturní a sportovní akce. Celková investice do
vybavení bude ve výši 1,5 miliónu Kč. Vybavení bude nakoupeno do vlastnictví ROPy. Projekt bude
probíhat od 1. března do 30. září 2010. F. Kopecký vyzval přítomné, aby se vyjádřili, o jaké vybavení
by měli zájem. Své požadavky můžou podávat prostřednictvím dotazníku. Dále bude v jednání výběr
partnera pro předfinancování a spolufinancování projektu. Předpokládané vybavení by mohlo být:
velké pódium, výčepní zařízení, stoly, lavice, zvuková aparatura, mobilní vytápění, velkoplošné stany
apod.
Dále F. Kopecký informoval o alokaci finančních prostředků pro program Leader v budoucím roce.
Alokace je ve výši 11,3 miliónů Kč. Pro správu programu bude určeno cca. 1,6 miliónu Kč. F. Kopecký
požádal přítomné o pomoc s předáním informací o programu Leader podnikatelům z obcí,
zemědělcům, lesním hospodářům a dalším osobám, které by se mohly do programu hlásit.
J. Balek informoval o oblasti Podpory malého a středního podnikání, která je také součástí programu.
Hranická rozvojová agentura udělá informační kampaň, aby se o možnosti čerpání dotací dozvědělo
co nejvíce malých podnikatelů.
F. Kopecký dále informoval o výzvě na veřejná prostranství, která je momentálně v přípravě.
Uzávěrka příjmu projektů bude do konce dubna, do konce června se bude podávat na SZIF. Úspěšné
projekty se budou moci začít realizovat na podzim.

Usnesení:
VH 57/2009
VH vzala na vědomí zprávu o Projektech spolupráce.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)

15. Různé
M. Blahová – dotaz na zaplacení členských příspěvků, zda již zaplatili všichni. M. Tomášová
odpověděla, že všichni členové příspěvky uhradili.
J. Balek – informoval o Výroční schůzi Po stopách využívání větrné a vodní energie, která proběhla.
V rozpočtu se v současnosti rezerva ve výši 14 tisíc Kč. Tato rezerva bude věnována na opravu značení

a mobiliáře na cyklotrasách na Hranicku. Pro opravu však bude možná potřeba více finančních
prostředků, proto bude možná nutné, aby chybějící peníze doplnily obce.
O. Šnajdárek – starosta Klokočí informoval o budoucí výstavbě bioplynové stanice v blízkosti obce
Klokočí. Vyjádřil obavy z přítomnosti stanice v blízkosti obce. Investor stavby získal mimo jiné oporu
ve strategii rozvoje.
M. Wildner – pozval přítomné na schůzi ORP, která se uskuteční 17. prosince v zasedací místnosti
hranického zámku. Na schůzi vystoupí pan Hynčica.

Zapsala: Pavla Vaculová

Ověřil: Zdeněk Lév
Libor Vykopal

Miroslav Wildner
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

Usnesení Valné hromady Mikroregionu Hranicko
Konané dne 8. prosince 2009, Všechovice

VH 33/2009
Valná hromada MR Hranicko schválila takto doplněný program o bod Aktualizace strategie
Mikroregionu Hranicko.
(Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 34/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Miroslava Wildnera.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 35/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Karla Galase.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

VH 36/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Jiřího Andrýse
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

VH 37/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Júlii Vozákovou
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

VH 38/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Petru Kočnarovou
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 39/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Zdeňka Léva
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

VH 40/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Antonína Tomečka
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

VH 41/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila předsedou svazku pana Miroslava Wildnera.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 42/2009
Valná hromada MR Hranicko zvolila místopředsedou svazku pana Karla Galase.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

VH 43/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila návrh paušální části členského příspěvku ve výši
4500,- Kč a členského příspěvku 11,- Kč na obyvatele.
(pro: 13, proti: 1, zdržel se: 0)

VH 44/2009
Valná hromada schválila po projednání 3. rozpočtové opatření na rok 2009.
(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) Před projednáváním 4. bodu přišla Petra Kočnarová

VH 45/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání pověřuje předsedu svazku provedením rozpočtového
opatření č. 4 do konce roku 2009.
(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0)

VH 46/2009
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila hospodaření dle rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu roku 2010 ve výši ¼ skutečného čerpání rozpočtu 2009 v období od 1.1. 2010 do
31.3.2010.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 46/2009
VH MR Hranicko vzala ne vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 47/2009
VH MR Hranicko vzala ne vědomí zprávu kontrolní komise.
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 48/2009
VH bere na vědomí zprávu o postupu o zabezpečení skupinového vodovou pro město Potštát.
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 49/2009
VH schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi mikroregionem Hranicko a firmou VaK.
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 50/2009
VH vzala na vědomí zprávu o POV 2009 – Za poznáním mikroregionu Hranicko
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 51/2009
VH vzala na vědomí zprávu o Společné výsadbě stromů z OP ŽP.
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 52/2009
VH schvaluje přípravu výběrového řízení na projektanta společné výsadby stromů v rámci OP ŽP.
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 53/2009
VH vzala na vědomí zprávu o Program ČR-PL – projekt základních škol „S přírodou a tradicemi
společně“.
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 54/2009
VH vzala na vědomí návrh aktualizované strategie Mikroregionu Hranicko a doporučuje starostům
členských obcí projednat návrh ve svých zastupitelstvech.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0) Před projednáváním budu 12 přišel Miroslav Wildner.

VH 55/2009
VH vzala na vědomí návrh Grantového programu na rok 2010.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 56/2009

VH schválila převod rezervy 32.000, vzniklé díky nevyčerpání financí na Dnu s regionem Hranicko,
do Grantového programu pro rok 2010.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 57/2009
VH vzala na vědomí zprávu o Projektech spolupráce.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)

Miroslav Wildner
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

