Zápis z Valné hromady MR Hranicko
Konané dne 30.listopadu 2010, Kulturní dům Ústí

Přítomni členové:
Miroslav Wildner, město Hranice
Karel Galas, město Potštát
Jaroslav Kuchař, obec Opatovice
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou
Vladimír Zamazal, obec Špičky
Libor Vykopal, obec Ústí
Jiří Andrýs, obec Černotín
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou
Arnošt Pala, obec Zámrsky
Radovan Mikuš, obec Všechovice
Marta Koubková, obec Polom
Lubomír Foltýnek, obec Radíkov
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Další přítomní:
Jan Balek, HRA
Marcela Tomášová, HRA
Michaela Škrobánková, 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. Volby orgánů svazku
- předseda
- místopředseda
- 5 členů Rady
3. Rozpočtové opatření
4. Rozpočtové provizorium
5. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření
6. Zpráva kontrolní komise
7. Návrh aktivit a členských příspěvků na rok 2011
8. Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice
- smlouva o dílo – výběrové řízení na zhotovitele stavby
- hodnotící komise
9. Projekt základních škol „S přírodou a tradicemi společně“
- smlouva o výpůjčce
10. Různé

11. Závěr
M. Wildner zahájil Valnou hromadu, pogratuloval přítomným ke zvolení do svých funkcí.
M. Wildner vyzval přítomné k představení se.
M. Wildner navrhl zapisovatelkou zápisu Marcelu Tomášovou.
M. Wildner navrhl ověřovatele zápisu Radovana Mikuše a Petra Pajdlu
(Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0)
M. Wildner navrhl návrhovou, volební a mandátovou komisi Júliu Vozákovou a Jiřího Andrýse
(Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0)
P. Wildner představil program a vyzval přítomné k doplnění do programu.
Valná hromada MR Hranicko schválila program v navrženém znění. (Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Volba orgánů svazku
Návrhová komise navrhla na funkci předsedu Mgr. Miroslava Wildnera, další návrhy nebyly podány.
M. Wildner předložil usnesení rady města, která navrhla jako zástupce města Hranice v mikroregionu
Hranicko M. Wildnera a zároveň ho nominovala na předsedu Mikroregionu Hranicko.
Usnesení:
VH 49/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Mgr. Miroslava Wildnera předsedou svazku.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

Návrhová komise navrhla na místopředsedu svazku Karla Galase. Další návrhy nebyly podány.
VH 50/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Karla Galase místopředsedou svazku.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

Návrhová komise navrhuje na členy rady:
Ing. Jiří Andrýs, Ing. Júlia Vozáková, Petra Kočnarová, Ing. Petr Pajdla.
Další návrh – Radovan Mikuš – nepřijal
Další návrh- Jaroslav Kuchař – nepřijal
Další návrh – Alena Veličková - přijala
VH 51/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Ing. Jiřího Andrýse členem Rady mikroregionu Hranicko.

(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 52/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Ing. Júlii Vozákovou členkou Rady mikroregionu Hranicko.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

VH 53/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Petru Kočnarovou členkou Rady mikroregionu Hranicko.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
VH 54/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Ing. Petra Pajdlu členem Rady mikroregionu Hranicko.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 55/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Alenu Veličkovou členkou Rady mikroregionu Hranicko
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

Návrhová komise navrhuje, aby zástupce Mikroregionu Hranicko v MAS ROPA byl Zdeněk Lév.
VH 56/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila zástupce Mikroregionu Hranicko v MAS ROPA Zdeňka Léva.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

3. Rozpočtové opatření
M.Tomášová informovala přítomné, že bude na konci roku nutné provést rozpočtové opatření, které
vyplyne až ze zaúčtování celého roku. Proto navrhla, aby VH delegovala schválení rozpočtového
opatření na předsedu svazku.
Usnesení
VH 57/2010
Valná hromada MR Hranicko po projednání deleguje na předsedu svazku provedení rozpočtového
opatření do konce roku 2010.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

4. Rozpočtové provizorium
M. Tomášová uvedla, že z důvodu doposud neschváleného rozpočtu na rok 2011, musí být schváleno
rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu. Proto navrhuje, aby bylo schváleno hospodaření
dle rozpočtového provizoria ve výši ¼ skutečného čerpání rozpočtu 2010 v období 1.1.2011 –
31.3.2011.

Usnesení:
VH 58/2010
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila hospodaření MR dle rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu roku 2011 ve výši ¼ skutečného čerpání rozpočtu 2010 v období 1.1.-31.3.2011.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Zpráva o přezkoumání hospodaření

M. Tomášová přednesla zprávu o přezkoumání hospodaření, kterou zpracoval krajský úřad
Olomouckého kraje. Nebyly shledány nedostatky.
Usnesení:
VH 59/2010
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

6. Zpráva kontrolní komise
K.Galas přednesl zprávu kontrolní komise, která zasedla 7.10.2010. U kontrolovaného nebyly
shledány závady.
Usnesení:
VH 60/2010
Valná Hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu kontrolní komise.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Návrh aktivit a členský příspěvků na rok 2011
M. Tomášová představila návrh členských příspěvků na rok 2011, a to paušální příspěvek 4500 Kč a
11 Kč na obyvatele, a to na straně příjmů.
Na straně výdajů jsou navrženy výdaje na Destinační management – pokračování po ukončení
projektu, na servis mikroregionu Hranicko, které vykonává Hranická rozvojová agentura. Další výdaje
jsou kalkulovány jako běžné výdaje spojené s chodem MR – aktualizace účetních programů, účetní
mikroregionu, poštovné, bankovní poplatky, Den s regionem Hranicko, Grantový program regionu
Hranicko, členský příspěvek Rozvojovému partnerství regionu Hranicko. V rozpočtu je plánovaná také
rezerva – a to na náklady spojené s pracovními smlouvami M. Hruškové a Ž. Rosové – v letošním roce
musela být vyplacena náhrada dovolené M. Hruškové za druhou mateřskou dovolenou. Tato situace
se dá očekávat v příštím roce i u Ž. Rosové.
Další příjmy a výdaje, které budou zapracovány do rozpočtu na rok 2011, jsou spojeny s realizací
projektu „S přírodou a tradicemi společně“.
Mezi další plánované aktivity, kde byla již žádost o dotaci podána nebo je možné žádost podat v roce
2011 jsou:
Liniová výsadba stromů
OPLZZ – Pracovní týmy II
Voda na Potštát
POV OK, POV MMR

M.Wildner – upozornil na to, jak se to dá zvládnout časově tak, aby návrh prošel zastupitelstvy
jednotlivých obcí.
Jiří Andrýs – loni jsme to diskutovali, je to částka, která je přijatelná.

Usnesení:
VH 61/2010
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila návrh členských příspěvků na rok 2011 dle klíče
paušální příspěvek 4.500 Kč na obec a 11 Kč na obyvatele.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice
M.Wildner – informoval přítomné o situaci s již dlouho připravovaným projektem „Zásobování obcí
Potštátska napojením na SV Hranice“. Mezirezortní komise jednomyslně doporučila provést znovu
výběrové řízení na zhotovitele akce, a to z toho důvodu, že z původně 6-ti přijatých nabídek bylo 5
nabídek vyloučených a zbývající nabídka byla vybraná k realizaci. Je proto třeba toto výběrové řízení
opakovat, k realizaci výběrového řízení byla vybrána Hranická rozvojová agentura, z.s., je předložena
mandátní smlouva. Je třeba schválit komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, která bude
složena jak z odborníků, tak ze zástupců MR:
Komise je tvořena odborníky – Ing. Josef Pilař, Ing. Jindřich Mrva, Ing. Jan Sabadoš, Mgr. Miroslav
Wildner, Karel Galas
Náhradníci: Ing. Miroslav Dundálek, Marek Coufal, Ing. Miroslav Nehyba, Lubomír Foltýnek, David
Foltas.
S komisí bude konzultována zadávací dokumentace. Dále do komise budou přizváni zástupci
Olomockého kraje a Ministerstva zemědělství.
Usnesení:
VH 62/2010
Valná hromada po projednání schválila mandátní smlouvu s Hranickou rozvojovou agenturou na
výběrové řízení na akci „Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice“.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 63/2010
Valná hromada po projednání schválila členy hodnotící komise pro výběr dodavatele „Zásobování
obcí Potštátska napojením na SV Hranice“.
Komise: Mgr. Miroslav Wildner, Ing. Josef Pilař, Ing. Jindřich Mrva, Ing. Jan Sabadoš, Karel Galas.
Náhradníci: L.Foltýnek, Ing. Miroslav Dundálek, Marek Coufal, Ing. Miroslav Nehyba, David Foltas.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 64/2010
Valná hromada pověřuje Radu k dalším krokům ve výběrovém řízení „Zásobování obcí Potštátska
napojením na SV Hranice“.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)

9. Spolupráce škol

M. Tomášová přednesla přítomným smlouvu o výpůjčce mezi Mikroregionem Hranicko a
jednotlivými školami. Jedná se o to, že v rámci projektu „S přírodou a tradicemi společně“ je a bude
pořízena technika, kterou v rámci projektu budou využívat školy.
Počet
1
1
1

Nákup vybavení
Digitální videokamera
Dataprojektor
Diktafon

CZK
10 000
19 000
2 000

2
1
1

Digitální fotoaparát
Výtvarné náčiní
Potřeby pro branný závod

10 000
7 000
12 000

1

Notebook

25 000

ZŠ
Bělotín
Bělotín
Bělotín
Hustopeče n/B,
MR Hranicko
Hustopeče n/B
Střítež n/L
Prozatím není
rozhodnuto

Usnesení:
VH 65/2010
Valná hromada schválila smlouvu o výpůjčce v rámci projektu Spolupráce škol.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)

10. Různé
J.Balek představil členy týmu Hranické rozvojové agentury. Co se týče aktivit Mikroregionu Hranicko,
rádi vítáme každý další návrh pro aktivitu MR, spolupráce na širší úrovni.
Rada by měla rozpracovat návrh aktivit na rok 2011.

Zdeněk Lév – POV OK – p. Londa prezentoval návrhy na rok 2011, což jsou investiční akce pro roky
2011
POV MMR – bude také vyhlášené, bude záležet na konkrétních pravidlech

J. Balek - smyslem POV je dělat projekty, do kterých by se zapojilo více obcí. Objedeme členské obce,
začneme tam, kde se vedení změnilo, ale i stávající starosty. Budeme sbírat náměty a snažit se
vytvořit záměry na další rok, aby se spolupráce prohlubovala.

M.Škrobánková – ukázala přítomným propagační materiály - propisky a odrazky, které se podařilo pro
MR vyrobit v rámci projektu Destinační management za ušetřená náklady spolufinancování. Pokud
budete potřebovat na různé akce, tak jsou k dispozici v kanceláři Hranické rozvojové agentury. Také
jsou vytištěné turistické průvodce-jsou k dispozici také u nás v kanceláři, jsou dostupné a pokud je
budete chtít distribuovat na obce.
Jsou připravené infoboxy – kde budou umístěny propagační materiály o obci, volně dostupné
turistům.

J.Balek – informoval o účasti na semináři na Ministerstvu zahraničích věcí, který byl uspořádán pro
zástupce neziskových organizací ze zemí východního partnerství – Bělorusko, Ukrajina, Ázerbájdžán,
Moldavsko a další. Zúčastnili jsme se jednoho panelu, kde jsme představili aktivity MR a ROPA.
Následovala společenská akce na Belgické ambasádě.

M.Škrobánková – kompostéry, došlo k přehodnocení programu, nejsou hotové závěry. Co se týká
kompostérů, tak to doposud bylo omezené, že kompostéry mohou být pouze v souvislosti se svozem
odpadu. To omezení tam je, ale je možné, že dojde k další úpravě. O dalším Vás budeme informovat.

F.Kopecký – představil projekt Moravské a slezské ovocné stezky – projekt spolupráce. Je to v
podstatě 4. projekt spolupráce. Má být spuštěn v únoru 2011, doba trvání 1,5 roku. Rozpočet činí 632
tis. Kč, 90 % dotace, obsahuje společné aktivity, navštěvování, i samostatné aktivity.
Aktivity:
-

Mapování – do terénu by měli vyrazit dobrovolníci a brigádníci, zmapování solitéry, sady,
druhy, genofondy, databáze ve spojením s GPS systémem. Zmapování zpracovatelé ovoce,
pěstitelé, pálenice atd. Propagační letáky, panely, společná publikace pro všechny zapojené
MAS, Webové stránky – sdílení informací – rady, návody

-

Turistické informační systém v mobilním telefonem, s možností rozšíření pro cestovní ruch

-

Propagační akce – nová akce nebo se integrovala ke stávající akci. Jakýsi jarmark, ovocný den,
ochutnávka, výstava. Druhá možnost je, že se rozdělí na menší drobné akce na obcích

-

Vzdělávání – 6 exkurzí do partnerských MAS. 5-ti dílný ovocnářský kurz – roubování, ochrana
stromů, sběr ovoce a další.

Je velký problém, jak získat kontakty na zahrádkářské svazy, nechceme, aby to byl projekt pouze
řízený z kanceláře MAS. Chceme vytvořit pracovní skupinu, která bude složena z odborníků
(zahrádkáři, včelaři …..).
Předfinancování – chceme požádat o pomoc s předfinancováním zejména tam, kde jsou aktivní
zahrádkáři.
Wildner – připojím se za Radu městu – farmářské trhy, můžeme nabídnout dvoranu, náměstí.
Usnesení:
VH 66/2010
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o podpořeném projektu spolupráce „Moravské a slezské
ovocné stezky“.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

M. Wilner – pozval přítomné na 16.12.2010 – velká zasedačka ORP ve 14.hodin

11. Závěr
M. Wildner poděkoval za aktivity 2010 všem starostům. Popřál dobré nápady.

Zapsala: Marcela Tomášová
Ověřil: Radovan Mikuš
Ing. Petr Pajdla

Miroslav Wildner
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

Usnesení, Valná hromada MR Hranicko, 30.11.2010
VH 49/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Mgr. Miroslava Wildnera předsedou svazku.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 50/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Karla Galase místopředsedou svazku.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 51/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Ing. Jiřího Andrýse členem Rady mikroregionu Hranicko.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 52/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Ing. Júlii Vozákovou členkou Rady mikroregionu Hranicko.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 53/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Petru Kočnarovou členkou Rady mikroregionu Hranicko.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
VH 54/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Ing. Petra Pajdlu členem Rady mikroregionu Hranicko.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 55/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila Alenu Veličkovou členkou Rady mikroregionu Hranicko
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 56/2010
Valná hromada MR Hranicko zvolila zástupce Mikroregionu Hranicko v MAS ROPA Zdeňka Léva.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
VH 57/2010
Valná hromada MR Hranicko po projednání deleguje na předsedu svazku provedení rozpočtového
opatření do konce roku 2010.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
VH 58/2010
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila hospodaření MR dle rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu roku 2011 ve výši ¼ skutečného čerpání rozpočtu 2010 v období 1.1.-31.3.2011.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 59/2010
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)
VH 60/2010
Valná Hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu kontrolní komise. (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 61/2010
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila návrh členských příspěvků na rok 2011 dle klíče
4.500 Kč paušál na obec a 11 Kč na obyvatele.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 63/2010
Valná hromada po projednání schválila členy hodnotící komise pro výběr dodavatele „Zásobování
obcí Potštátska napojením na SV Hranice“.
Komise: Mgr. Miroslav Wildner, Ing. Josef Pilař, Ing. Jindřich Mrva, Ing. Jan Sabadoš, Karel Galas.
Náhradníci: L.Foltýnek, Ing. Miroslav Dundálek, Marek Coufal, Ing. Miroslav Nehyba, David Foltas.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 64/2010
Valná hromada pověřuje Radu k dalším krokům ve výběrovém řízení „Zásobování obcí Potštátska
napojením na SV Hranice“.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 65/2010
Valná hromada schválila smlouvu o výpůjčce v rámci projektu Spolupráce škol.
(Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 66/2010
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o podpořeném projektu spolupráce „Moravské a slezské
ovocné stezky“.
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

Miroslav Wildner
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

