VH MR Hranicko 29. března 2011, Valšovice

Přítomní: dle prezenční listiny
Petra Kočnarová, obec Střítež n.L.
Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Jiří Andrýs, obec Černotín
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Arnošt Pala, obec Zámrsky
Vladimír Zamazal, obec Špičky
Jaroslav Kuchař, obec Opatovice
Libor Vykopal, obec Ústí-přišel později
Eduard Kavala, obec Bělotín-přišel později
Miroslav Wildner, město Hranice
Marcela Tomášová, obec Všechovice
Další přítomní-servisní organizace:
Michaela Škrobánková, HRA
Jan Balek, HRA

Upravený program:
1/ Schválení členských příspěvků na rok 2011
2/ Schválení rozpočtového výhledu
3/ Schválení rozpočtu na rok 2011
4/ Zpráva o aktivitách a závěrečný účet MR Hranicko 2010
5/ Informace o projektu Studie přírodně blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu
Hranicko
6/ Přijetí Milotic nad Bečvou do DSO MR Hranicko
7/ Cyklostezka Bečva: předložení projektu ROP Střední Morava, opatření 1.3. Bezmotorová doprava,
úsek: Hustopeče nad Bečvou - Hranice.
8/ Den s regionem Hranicko
9/ Informace o aktuálních dotačních možnostech pro obce

10/ Různé
M. Wildner přivítal přítomné a zahájil jednání.
Návrhová komise: Vladimír Zamazal, Jaroslav Šindler
Ověřovatel zápisu: Arnošt Pala, Petr Pajdla
Zapisovatel: Marcela Tomášová
1. Schválení členských příspěvků na rok 2011
M. Tomášová – na základě předloženého materiálu přednesla návrh členských příspěvků na rok 2011.
Klíč k členským příspěvkům byl schválen VH 30.11.2010 – 4500 paušální částka na obec, 11 Kč na
obyvatele. Přesné částky členských příspěvků jsou aktualizovány podle skutečného počtu obyvatel
k 1.1.2011.
VH 10/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje členské příspěvky na rok 2011 dle předloženého návrhu.
(Pro: 11 Proti: 0, Zdržel se: 0)
2/ Schválení rozpočtového výhledu
M.Tomášová – všechny členské obce obdržely návrh rozpočtového výhledu na období 2012-2013,
který je sestaven pouze na základě předpokládaných členských příspěvků a k nim adekvátním
výdajům.
VH 11/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje rozpočtový výhled na období 2012 – 2013.
(Pro: 11 Proti: 0, Zdržel se: 0)
3/ Schválení rozpočtu na rok 2011
M.Tomášová – návrh rozpočtu je sestaven podle předpokládaných příjmů a výdajů v roce 2011 a
zahrnuje aktivity, o kterých se ví, že se budou realizovat. Tento návrh obdržely členské obce
k vyvěšení na svých úředních deskách.
VH 12/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje rozpočet na rok 2011 dle předloženého návrhu.
(Pro: 11 Proti: 0, Zdržel se: 0)
4/ Zpráva o aktivitách a závěrečný účet MR Hranicko 2010
J.Balek – přednesl zprávu o aktivitách, které realizoval Mikroregion Hranicko v roce 2010. Jednalo se
o:
- Grantový program regionu Hranicko – 3. ročník Grantového programu, příspěvky ve výši 187 tis. Kč,
celkem bylo podpořeno 14 kulturních a sportovních akcí v regionu Hranicko;
- S přírodou a tradicemi společně – z Operačního programu Česko-Polsko, ve spolupráci s Gminou
Kolonowskie, ze strany členských obcí se jedná o zapojení základních škol – ZŠ Bělotín, ZŠ Hustopeče
n.B., ZŠ Střítež n.L.;

Studie proveditelnosti pro realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření ve vybraných
povodích MR Hranicko – projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.
Realizací projektu se vytvoří územně technické podklady pro vybraná protipovodňová opatření;
Voda na Potštát – žádost do programu MZE – Podpora výstavby vodovodů. Realizuje se výběrové
řízení, poté bude aktualizována žádost na MZE
Pracovní týmy II – podána žádost do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, nyní ve fázi
hodnocení;
Výsadba liniové zeleně obcí Mikroregionu Hranicko – předložena do opatření 6.3 Obnova krajinných
struktur do Operačního programu životní prostředí, nebyla úspěšná, v letošním roce by měla být
žádost znovu předložena;
Studijní cesta na Posázaví – 39 osob z členských obcí, MAS a Mikroregionů, financováno z PRV,
Den s regionem Hranicko – 4. ročník, pétanqueový turnaj ve Valšovicích, zástupci partnerů
z Destinačního managementu. Letošní ročník byl rozsáhlejší – bohatý kulturní doprovodný program.
Organizace a financování zajištěno i ze strany Rozvojového partnerství a Hranické rozvojové
agentury.
Zajištění administrativního a výkonného servisu – organizace Rad, VH, audity, kontroly,
Servisní organizace Hranická rozvojová agentura – Destinační management, Správa databáze
nevyužitých objektů, bezplatný dotační informační servis, JOB klub regionu Hranicko.
M. Tomášová – přednesla závěrečný účet dle předloženého materiálu, který obdržely všechny
členské obce k vyvěšení na úředních deskách. Zpráva o přezkoumání a závěrečný účet je s výhradou –
nesprávné zaúčtování rozpočtového opatření.
Přišel p. Vykopal – obec Ústí (12)
VH 13/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje Zprávu o aktivitách za rok 2010.
(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 14/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje závěrečný účet za rok 2010 s výhradou a přijímá opatření:
účetní bude účtovat o rozpočtu a úpravách rozpočtu tak, jak schválí odpovědné orgány a platnými
právními předpisy.
(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)
5/ Informace o projektu Studie přírodně blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu
Hranicko
M. Tomášová – je připravena zadávací dokumentace na výběrové řízení na realizátora projektu. Tato
ZD je odeslána na SFŽP projektovému manažerovi ke schválení. Poté by měla být zveřejněna výzva.
Výběrové řízení poběží podle zákona.
M. Wildner – realizační firma bude navrhovat opatření ve spolupráci se správci toku.
VH 15/2011

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o přípravě realizace projektu Studie přírodně
blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Hranicko.
(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)
6/ Přijetí Milotic nad Bečvou do DSO MR Hranicko
M. Wildner – žádost obce Milotice nad Bečvou o vstup do Mikroregionu Hranicko.
J. Balek – je třeba stanovit členský příspěvek – jestli celou částku nebo poměrnou část.
Nově vstupující obce platily poměrnou část, nebo i vystupující obce poměrnou část za členství.
VH 16/2011
Valná hromada MR Hranicko schválila přijetí Obce Milotic nad Bečvou do MR Hranicko k 1.4.2011.
(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 17/2011
Valná hromada MR Hranicko schválila členský příspěvek obce Milotic nad Bečvou ve výši ¾ ročního
členského příspěvku podle klíče 4500 Kč a 11 Kč na obyvatele.
(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)
7/ Cyklostezka Bečva: předložení projektu ROP Střední Morava, opatření 1.3.
doprava, úsek: Hustopeče nad Bečvou - Hranice.

Bezmotorová

M. Tomášová – informovala o záměru podat žádost o dotaci do Regionálního operačního programu
na dobudování části Cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou – Špičky. Je to úsek, který je
nyní velmi špatně sjízdný. Tímto záměrem se zabývala Rada MR 11.3.2011, kdy schválila přípravu
projektu. Mimo to probíhají i jednání na Olomouckém kraji, který žádáme o spolufinancování ve výši
2 mil. Kč.
VH 18/2011
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila předložení projektu Dobudování cyklostezky
Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou - Špičky do ROP Střední Morava, opatření 1.3. Bezmotorová
doprava.
(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)
Přišel p. Kavala – obec Bělotín (13)
8/ Den s regionem Hranicko
M. Škrobánková – akce, kterou organizuje MR Hranicko ve spolupráci s HRA a loni s ROPA. Koná se ve
sportovním areálu – pétanqueové hřiště. Hlavním tématem je pétanqueový turnaj. Loni – zapojení
Rozvojového partnerství (představení mobilního vybavení), HRA – Destinační management – kulturní
vystoupení polských partnerů. Návrh, aby se na nesestavení programu a stanovení termínu podílelo
více lidí (pracovní skupina).
VH 19/2011

VH MR Hranicko schválila pracovní skupinu Dne s regionem Hranicko 1.10. 2011 ve sportovním
areálu ve Valšovicích ve složení M.Škrobánková, M. Wildner, A. Veličková, J. Šindler a pověřuje
pracovní skupinu přípravou akce.
(Pro: 13 Proti: 0, Zdržel se: 0)
9/ Úprava stanov
J. Balek - VH by měla schválit zahájení úpravy stanov – aktualizace předmětu činnosti, zaktualizovat
volební období orgánů MR (Rada, předseda, místopředseda). Do června by mohl vzniknout návrh.
Můj návrh – změnu názvu na Svazek obcí regionu Hranicko, s tímto označením region Hranicko se již
pracuje – např. LEADER, Destinační management.
P. Pajdla – chtělo by zjistit všechny kroky, které je třeba k tomu udělat. Mikroregion Rozvodí měnil
sídlo a trvalo to 1,5 roku.
VH 20/2011
VH MR Hranicko schvaluje přípravu návrhu úprav stanov a pověřuje Radu MR přípravou návrhu.
(Pro: 13 Proti: 0, Zdržel se: 0)
10/ Informace o aktuálních dotačních možnostech pro obce
M. Škrobánková – informace o programu LEADER. Bude vyhlášen 4.4.2011. Je připraveno 6,5 mil. Kč
na fiche – Spolkový život a sport 2,5 mil, Zemědělské a potravinářské produkty 1,5 mil., Zakládání a
rozvoj mikropodniků 2,5 mil.
M. Wildner – 15.4. 2011 budou Farmářské trhy na náměstí v Hranicích
E. Kavala – je pravda, že tam se bude vybírat od zúčastněných poplatky?
M. Wildner - prověřím
11/ Různé
M. Veličková – koná se sněm svazu obcí – já pojedu, tak můžu vzít plnou moc, aby se prohlasovalo
potřebné (rozpočtové určení daní)
E. Kavala – minulý týden se sešla velká města, aby zbořila nový návrh rozpočtové určení daní.
P. Pajdla – informoval o dění v HRA. J. Balek odstupuje z pozice, bylo vypsáno výběrové řízení.
Výběrová komise doporučuje jmenování nové ředitelky – Michaela Škrobánková.
M. Wildner – varovné signály (viz. rada M. Wildner informoval o projeku Digitální povodňový plán,
který realizuje město Hranice. S firmou Aquatest konzultovali zadávací dokumentaci, která bude poté
předložena na SFŽP. Nyní jsou zahrnuty do řešení digitálního protipodňového plánu a tím i zadávací
dokumentace všechny komponenty – hlásiče, měřiče, digitální povodňový program. Předpokládá se,
že do září by měla být vybrána firma, která bude projekt realizovat.
M. Tomášová – zrušení účtu u ČSOB z důvodu vedení účtu u České spořitelny.

J. Balek – úprava webu regionhranicko.cz . Na radě bylo dohodnuto, že se na webu vytvoří prostor
pro obce, kde může obec aktualizovat info o obci, doplňovat aktuality, akce atd. Úpravy by měly být
ukončeny do konce dubna.
J. Balek – na poslední radě diskutován institut Centrálního zadávání veřejných zakázek – nákup
energií (energie, plyn). Město Hranice na tom již pracuje a má připravené podklady pro tender. Proto
navrhuje, aby se prověřilo, jestli by bylo možné zasáhnout do harmonogramu, oslovit obce, zda by o
to měli zájem.
P. Pajdla – připravit krátkou info pro všechny obce a odeslat, zjistit zájem.

Zapsala: Marcela Tomášová
Ověřovatel: Petr Pajdla
Arnošt Pala

Miroslav Wildner
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

Usnesení, Valná hromada MR Hranicko, 29.3.2011, Valšovice

VH 11/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje rozpočtový výhled na období 2012 – 2013.
(Pro: 11 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 12/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje rozpočet na rok 2011 dle předloženého návrhu.
(Pro: 11 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 13/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje Zprávu o aktivitách za rok 2010.
(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 14/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje závěrečný účet za rok 2010 s výhradou a přijímá opatření:
účetní bude účtovat o rozpočtu a úpravách rozpočtu tak, jak schválí odpovědné orgány a platnými
právními předpisy.
(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 15/2011
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o přípravě realizace projektu Studie přírodně
blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Hranicko.
(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 16/2011
Valná hromada MR Hranicko schválila přijetí Obce Milotic nad Bečvou do MR Hranicko k 1.4.2011.
(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 17/2011
Valná hromada MR Hranicko schválila členský příspěvek obce Milotic nad Bečvou ve výši ¾ ročního
členského příspěvku podle klíče 4500 Kč a 11 Kč na obyvatele.
(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 18/2011
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila předložení projektu Dobudování cyklostezky
Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou - Špičky do ROP Střední Morava, opatření 1.3. Bezmotorová
doprava.

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 19/2011
VH MR Hranicko schválila pracovní skupinu Dne s regionem Hranicko 1.10. 2011 ve sportovním
areálu ve Valšovicích ve složení M.Škrobánková, M. Wildner, A. Veličková, J. Šindler a pověřuje
pracovní skupinu přípravou akce.
(Pro: 13 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 20/2011
VH MR Hranicko schvaluje přípravu návrhu úprav stanov a pověřuje Radu MR přípravou návrhu.
(Pro: 13 Proti: 0, Zdržel se: 0)

Miroslav Wildner
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

