
 

Zápis z Valné hromady MR Hranicko 

 

Konané dne 14. června 2010, Špičky 

 

Přítomni členové: 

Karel Galas, město Potštát 

Miroslav Wildner, město Hranice  

Petra Kočnarová, obec Skalička – odešla v průběhu VH  

Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou 

Jiří Andrýs, obec Černotín 

Václav Sládeček, obec Polom 

Jaromír Blaha – Jindřichov  

Martin Polák, obec Partutovice 

Eduard Kavala, obec Bělotín 

Antonín Tomeček, obec Opatovice 

Alena Veličková, obec Horní Újezd  

Jana Světlíková – Býškovice 

Oldřich Šnajdárek, obec Klokočí 

Naděžda Polednová, obec Špičky 

 

Další přítomní: 

Jan Balek, HRA 

Marcela Tomášová, HRA 

Pavla Vaculová, HRA 

František Kopecký, ROPA 

 

1. Úvod  

Předseda, p. Miroslav Wildner přítomné přivítal a zahájil jednání VH MR Hranicko. Představil program 

jednání v tomto znění: 

1. Úvod 

2. Závěrečný účet Mikroregionu Hranicko 2009 

3. Zpráva o aktivitách Mikroregionu Hranicko 2009 

4. Rozpočtové opatření č. 1 

5. Společná výsadby stromů – projekt do Operačního programu životní prostředí 



 

6.  Plánování protipovodňových opatření v Mikroregionu Hranicko – návrh projektu firmy 

EKOTOXA 

7. Zpráva o realizaci projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina 

Malej Panwi 

8. Příprava projektu v Operačním programu ČR-PL  

9. S přírodou a tradicemi společně – aktuální informace o projektu   

10. Informace o projektu „Voda na Potštát“ 

11. Projekty spolupráce – Rozvojové partnerství regionu Hranicko 

12. Různé 

13. Závěr 

 

M. Wildner vyzval přítomné, zda má někdo něco na doplnění do programu. M. Wildner navrhnul 

doplnění bodu 6 programu o podbod b) Ostatní protipovodňová opatření 

 

Valná hromada MR Hranicko schválila doplnění programu VH  (Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0) 

M. Wildner navrhl návrhovou komisi – p. Kavala, p. Blaha  

Návrhová komise byla schválena. (Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0) 

M. Wildner navrhl ověřovatele zápisu – p. Šnajdárek, p. Galas 

Ověřovatelé zápisu byli schváleni. (Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

2. Závěrečný účet Mikroregionu Hranicko 2009 

M. Tomášová sdělila informace k závěrečnému účtu. Závěrečný účet byl zpracován podle skutečného 

čerpání rozpočtu roku 2009. Byl Zaslán všem členským obcím k vyvěšení na úřední desce v termínu, 

před konáním valné hromady. Závěrečný účet také obsahuje zprávu o výsledku hospodaření, kterou 

vyhotovuje Olomoucký kraj. Závěrečný účet také obsahuje vysvětlení jednotlivých položek, zejména 

co se týče aktivit mikroregionu Hranicko a přijatých dotací. 

Usnesení: 

VH 18/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila závěrečný účet MR Hranicko za rok 2009. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

3. Zpráva o aktivitách Mikroregionu Hranicko 2009 

M.Tomášová přednesla zprávu o aktivitách Mikroregionu Hranicko za rok 2009: 

• Finanční ukončení projektu INNOREF – v roce 2009 byla proplacena poslední platba 

z projektu, tím došlo k úplnému ukončení projektu. 



 

• Grantový program regionu Hranicko – Grantový program podpořil 16 žadatelů, celkem mezi 

ně rozdělil 135.000 Kč. Dalších 15 000 Kč bylo určeno na propagaci programu – inzerce, 

banner ad. Zapojenými firmami byly Cement Hranice, akciová společnost, SSI Schäfer s.r.o., 

Kunst, spol s.r.o., TONDACH ČR s.r.o. a Váhala a spol. s r.o. 

• Za poznáním Mikroregionu Hranicko – vydání publikací, hry, koncepcí minimuzeí. 

o Stolní hra „Poznejme Hranicko“ 

o Publikace: Ochutnejme Hranicko, Zeptejme se našich předků, Probuďme v sobě 

zručnost našich předků  

o Tvroba koncepcí minimuzeí ve čtyřech obcích a jednom občanském sdružení: Potštát, 

Všechovice, Bělotín, Býškovice, Český svaz včelařů – základní organizace Hranice 

• Cesta ke vzdělání v regionu Hranicko – realizace 8 vzdělávacích seminářů pro projektové 

pracovníky, zástupce obcí i širokou veřejnost – v druhé polovině roku 2009. Další dva 

semináře byly realizovány během studijní cesty zástupců Mikroregionu Hranicko do regionu 

Posázaví – březen 2010. 

• Den s regionem Hranicko – v říjnu 2009 se uskutečnila propagační akce Mikroregionu 

Hranicko – třetí ročník Dnu s regionem Hranicko. Byl uspořádán petanqueový turnaj, byla 

představena hra „Poznejme Hranicko“. Akce byla podpořena grantem 20 000 z Olomouckého 

kraje. 

• Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice – v roce 2009 pokračovala příprava 

této akce – bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele. Vítězným dodavatelem se stala 

firma EIFFAGE Construction ČR, s.r.o. – cena 64 719 660,98 Kč. Dále byla připravována 

finanční část žádosti o dotaci na MZE i Olomoucký kraj. 

• Vzdělávání škol a zaměstnavatelů pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce – projekt byl 

podán do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v roce 2008, tento projekt nebyl vybrán 

mezi podpořené. 

• OPŽP – Společná výsadba stromů – na konci roku 2009 byly započaty práce na projektu, 

v rámci kterého by mělo dojít k výsadbě líniové zeleně. Zapojily se obce: Bělotín, Horní Újezd, 

Opatovice, Skalička, Střítež n.L., Ústí. Rozpočet: cca 6mil. Byla připravena zadávací 

dokumentace na projektanta. Projekt se bude podávat v červnu 2010. 

• S přírodou a tradicemi společně – Mikroregion podal projekt do OP přeshraniční spolupráce 

ČR – PR 2007-2013. V rámci projektu budou spolupracovat české a polské školy. Detaily o 

projektu viz. bod programu 9. 

• Hranická rozvojová agentura – Mlynářský krajánek, Destinační management turistických 

lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi 



 

• Propagační aktivity – www.regionhranicko.cz (společně s HRA a ROPA), Společný zpravodaj 

regionu Hranicko – náklad 3000 ks v jarním i podzimním vydání 

 

Usnesení: 

VH 19/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila zprávu o aktivitách MR Hranicko za rok 2009. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

4. Rozpočtové opatření č. 1 

M. Tomášová představila návrh rozpočtu po jednotlivých položkách. Změna na příjmové stránce 

nastává v položce členských příspěvků, kde je navýšena o příspěvky na zpracování technické 

dokumentace na výsadbu liniové zeleně, o stejnou částku se navyšují i výdaje – úhrada technické 

dokumentace. Dále jsou výdaje navýšeny o členský příspěvek Rozvojovému partnerství regionu 

Hranicko.  

Příjmy:  671 999,- Kč 

Výdaje:  671 999,- Kč 

 

Usnesení: 

VH 20/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila rozpočtové opatření č. 1. (pro: 14, proti: 0, 

zdržel se: 0) 

 

5. Společná výsadby stromů – projekt do Operačního programu životní prostředí 

M. Tomášová informovala o projektu Společná výsadba stromů: 

• na základě výběrového řízení byla vybrána projektantka pro technickou dokumentaci – pí. 

Dreisseitlová. Na základě komunikace s obcemi vytvořila projektovou dokumentaci k výsadbě 

stromů. 

• V současnosti je vypsána výzva do OPŽP, žádost o dotaci se bude podávat do konce června 

• Je nutno podepsat smlouvy o užívání pozemků – mezi Mikroregionem Hranicko a majiteli 

pozemků, kterých se projekt týká - buď s krajem, SSOK, obcemi, nebo jinými vlastníky 

• rozpočet akce - 5,3 mil Kč 

• projekt se rozloží do dvou let z důvodu nedostatku kvalitních sazenic, které není možné dodat 

najednou.  

M. Wildner – do technické dokumentace specifikovat sazenice – velikost, síla, kondice, aby vydržely a 

nemusely se nahrazovat, stáří. 



 

E. Kavala – zajistit kolíkování, aby stromy měly oporu, minimálně 5 let, opatření proti okusu zvěře. 

M. Tomášová – vyzvala starosty o kontakty na dodavatele prací. 

Usnesení: 

VH 21/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválil podání projektu „Výsadba liniové zeleně obcí 

Mikroregionu Hranicko“ do OPŽP. (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 22/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila mimořádné členské příspěvky na technickou 

dokumentaci k výsadbě stromů, a to v této výši: 

Bělotín 17 560 

Skalička 11 340 

Horní Újezd 10 140 

Opatovice 13 740 

Střítež nad Ludinou 10 140 

Ústí 13 960 

Celkem 76 880  

 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 23/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila smlouvy o užívání s vlastníky pozemků v rámci 

projektu „Výsadba liniové zeleně obcí mikroregionu Hranicko“ a pověřuje předsedu jejich podpisem. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

6. a)   Plánování protipovodňových opatření v Mikroregionu Hranicko  

J. Balek informoval, že na základě zájmu některých starostů, byly zahájeny práce na projektu 

plánování protipovodňových opatření. 

Bude se zpracovávat technická dokumentace pro Luhu a další malé toky na Hranicku. Dokumentace 

bude sloužit jako primární zadání pro realizaci protipovodňových opatření v budoucnosti. Projekt se 

bude podávat do konce června. Pro vytvoření plánu se budou v regionu pohybovat odborníci na 

sledování, hodnocení aktuálního stavu a vytvoří návrhy na protipovodňová opatření. 

M. Wildner informoval o postupu mapování toků Veličky a Ludiny – řeší povodí Moravy, lesy ČR. 



 

J. Světlíková informovala o postupu Záhoranu, že budou chtít taky řešit studii – proto je potřeba 

spolupracovat v součinnosti mezi agenturou, Zahoranem, ať EKOTOXA řekne, co má vše podchyceno. 

Návrh, aby se k tomuto tématu vrátili v rámci různého. 

E. Kavala - Týká se i částí mikroregionu kolem Bělotína – řešilo se za celý mikroregion, Bělotín bude 

pouze podávat žádost zvlášť. 

Usnesení: 

VH 24/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila podání projektu v rámci projektu „Realizace 

přírodě blízkých protipovodňových opatření ve vybraných povodích Mikroregionu Hranicko“. (pro: 

14, proti: 0, zdržel se: 0) 

6. b) Ostatní protipovodňová opatření 

M. Wildner navázal – informoval o dalších protipovodňových opatřeních, které se týkají Hranicka-  

hlásné signály, digitální povodňový plán, srážkoměry,  dotační titul by měl být získán, vzhledem 

k povodním v roce 2009, 2010. Do konce června se podává, v srpnu bude výsledek, realizace květen 

2011. 

Usnesení: 

VH 25/2010 

Valná hromada MR Hranicko schvaluje přípravu a zpracování digitálního povodňového plánu a 

rozšíření varovného informačního systému obyvatelstva ORP Hranice. (pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) – 

Odešla Petra Kočnarová 

7. Zpráva o realizaci projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina 

Malej Panwi 

J. Balek informoval, že se aktuálně dokončuje web hranicko.eu. Na webu bude nabídka balíčků 

zážitků (mlynářský cyklovíkend, sportovní balíčky, wellness, netradiční kurzy), rezervační systém. 

Ke konci realizace projektu vyjde katalog služeb – bude obsahovat služby zajímavé pro návštěvníky, 

k dispozici bude v MIC Hranice, dále v MIC v širokém okolí 30 až 50km od Hranic 

Do konce září budou realizovány dva výjezdy – KVS Hranice navštíví kolegy vodáků z Polska – 

červenec/srpen, v září konečná návštěva – výměna zkušeností. 

Usnesení: 

VH 26/2010 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu a realizaci projektu „Destinační management 

turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi. (pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1) – E. Kavala odběhl, 

k projednání dalšího bodu se vrátil 



 

8. Příprava projektu v Operačním programu ČR-PL  

M. Tomášová informovala o tom, že byl z řad starostů projeven zájem o navázání na Destinační 

management – setkávání spolků, obcí, výzva bude vypsána do příštího roku – oblast cestovního 

ruchu, propagace přírodních hodnot, kulturního dědictví, ochrana budov, zlepšení kvality a ochrana 

ŽP, územní spolupráce územně správních institucí. 

E. Kavala: bylo by dobré program zaměřit na obyčejné lidi – pro širokou veřejnost 

Usnesení: 

VH 27/2010 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o možnosti podání projektu do OP 

přeshraniční spolupráce ČR PL. (pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 

9. S přírodou a tradicemi společně – aktuální informace o projektu   

P.Vaculová informovala, že projekt S přírodou a tradicemi společně byl doporučen k financování z OP 

přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013. Do projektu se zapojí školy z Hustopeč nad Bečvou, 

Bělotína a Stříteže n.L. Celkový rozpočet je 1 082 304 Kč. Neuznatelné náklady a spolufinancování 

(10%) ponesou obce, jako zřizovatelé škol. Je zřízen úvěr ve výši 750 000,- Kč, úrok 4,45% ročně. 

Projekt bude realizován od září 2010 do ledna 2012. Splatnost úvěru prosinec 2012. 

Usnesení: 

VH 28/2010 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o projektu „S přírodou a tradicemi 

společně“. (pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 29/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila financování projektu úvěrem. (pro: 13, proti: 0, 

zdržel se: 0) 

VH 30/2010 

Valná hromada MR Hranicko pověřuje předsedu svazku podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 

10. Informace o projektu „Voda na Potštát“ 

M. Tomášová informovala o aktuální situaci projektu Zásobování obcí Potštátska napojením na SV 

Hranice.  

Celkový rozpočet projektu je rozpočet 64mil, je přiznána dotace 4,6 mil. z Olomouckého kraje, další 

dotace je podána na MZE – tam se bude projednávat, ministr musí schválit – výše dotace je v jednání. 



 

Projekt musí být dokončen do konce roku 2011 kvůli skončení výjimek – hygienické normy. VaK je 

připraven na realizaci projektu.  

Všechny obce Potštátu krom Lipné budou mít přístup k vodě z Hranic. Do budoucna možnost rozvoje 

CR – Středolesí, Potštátská harta 

Usnesení: 

VH 31/2010 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o projektu „Zásobování obcí Potštátska 

napojením na SV Hranice“ a projednala a schválila přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 4.660 

tis Kč. (pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 

11. Projekty spolupráce – Rozvojové partnerství regionu Hranicko 

F. Kopecký informoval o projektech spolupráce realizovanými Rozvojovým partnerstvím regionu 

Hranicko. V současnosti probíhá realizace projektů: 

Mapování a marketing nevyužitých objektů – probíhá, seminář 15. července 

Nákup mobilního vybavení – stany, podia, rezervační systém, proběhly semináře na stavění 

Minimuzea – Býškovice, Bělotín 

F. Kopecký informoval o možnostech budoucích projektů spolupráce: 

Ovocné stezky – www.ovocnestezky.cz – zmapování zajímavých sadů, alejí, solostromů, databáze 

pěstitelů, moštáren, pálenic, info o pěstování, propagační publikace, odrůdy, na konci projektu 

propagační akce, buď připojit k nějaké akci, nebo udělat jednu na závěr projektu, kde se sjedou 

vystavovatelé z vesnic z regionu, exkurze, ovocnářské kurzy,  

M. Wildner – dvorana hranického zámku na výstavy ovoce zelenina 

E. Kavala - obnovit tržní akce v Hranicích možno podpořit zpracovatele, aby prodávali v Hranicích 

Solární veřejné osvětlení – zájem osmi obcí, instalace solárního osvětlení na různých místech v obci, 

hříště, místa, kde není potřeba silné osvětlení například v zimě. 

Minimuzea – pokračování, navázat na přípravu z POV – Všechovice, Potštát 

Usnesení: 

VH 32/2010 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o připravovaných projektech spolupráce 

Rozvojového partnerství regionu Hranicko. (pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 

12. Různé 



 

M. Wildner informoval o záměru protipovodňové ochrany – komplexní řešení pro tok Bečvy – Vsetín, 

Rožnov p.R., Valašské Meziříčí, Hranice, Lipník n.B., Troubky – je potřeba zajistit podporu poslanců a 

senátorů – komplexní protipovodňová ochrana na celé délce Bečvy. 

F. Kopecký informoval o akci Den s regionem Hranicko – akce bude spojena s akcí Destinačního 

managementu a akcí v rámci projektu spolupráce Nákup mobilního vybavení. Bude realizován 

petanqueový turnaj, doprovodné aktivity, hudební vystoupení. Termín je stanoven na 4. září 2010.  

Usnesení: 

VH 33/2010 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o Dnu s regionem Hranicko. (pro: 13, proti: 

0, zdržel se: 0) 

K. Galas pozval na výstavu plyšových medvědů, která je realizována v rámci Potštátských slavností – 

vystaveno přes 1000 medvědů – bude otevřena 2 měsíce 

J. Vozáková – pozvala přítomné do Hustopeč n.B. na návštěvu prezidenta republiky V. Klause, která se 

uskuteční 16. června 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Usnesení Valné hromady Mikroregionu Hranicko 

Konané dne 14. června 2010, Špičky 

 

VH 18/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila závěrečný účet MR Hranicko za rok 2009. (pro: 

14, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 19/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila zprávu o aktivitách MR Hranicko za rok 2009. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 20/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila rozpočtové opatření č. 1. (pro: 14, proti: 0, 

zdržel se: 0) 

 

VH 21/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválil podání projektu „Výsadba liniové zeleně obcí 

Mikroregionu Hranicko“ do OPŽP. (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 22/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila mimořádné členské příspěvky na technickou 

dokumentaci k výsadbě stromů a to v této výši: 

Bělotín 17 560 

Skalička 11 340 

Horní Újezd 10 140 

Opatovice 13 740 

Střítež nad Ludinou 10 140 

Ústí 13 960 

Celkem 76 880  



 

 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 23/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila smlouvy o užívání s vlastníky pozemků v rámci 

projektu „Výsadba liniové zeleně obcí mikroregionu Hranicko“ a pověřuje předsedu jejich podpisem. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 24/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila podání projektu v rámci projektu „Realizace 

přírodě blízkých protipovodňových opatření ve vybraných povodích Mikroregionu Hranicko“. (pro: 

14, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 25/2010 

Valná hromada MR Hranicko schvaluje přípravu a zpracování digitálního povodňového plánu a 

rozšíření varovného informačního systému obyvatelstva ORP Hranice. (pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 26/2010 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu a realizaci projektu „Destinační management 

turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi. (pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1) 

 

VH 27/2010 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o možnosti podání projektu do OP 

přeshraniční spolupráce ČR PL. (pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 28/2010 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o projektu „S přírodou a tradicemi 

společně“. (pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 29/2010 



 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila financování projektu úvěrem. (pro: 13, proti: 0, 

zdržel se: 0) 

 

 

VH 30/2010 

Valná hromada MR Hranicko pověřuje předsedu svazku podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 31/2010 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o projektu „Zásobování obcí Potštátska 

napojením na SV Hranice“ a projednala a schválila přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 4.660 

tis Kč. (pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 

 

VH 32/2010 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o připravovaných projektech spolupráce 

Rozvojového partnerství regionu Hranicko. (pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 33/2010 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o Dnu s regionem Hranicko. (pro: 13, proti: 

0, zdržel se: 0) 

 

 

_____________________                                            ___________________________ 

Miroslav Wildner            Karel Galas 

předseda svazku     místopředseda svazku 

 

 

 

 



 

 


