VH MR Hranicko 24. května 2011, společenské centrum Černotín

Přítomní: dle prezenční listiny
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Karel Galas, město Potštát
Jiří Andrýs, obec Černotín
Petra Kočnarová, obec Skalička
Jana Světlíková, obec Býškovice
Marta Koubková, obec Polom
Jaroslav Kuchař, obec Opatovice
Libor Vykopal, obec Ústí
Vladimír Zamazal, obec Špičky
Bohumil Němec, obec Dolní Těšice
Oldřich Šnajdárek, obec Klokočí
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou
Arnošt Pala, obec Zámrsky
Miroslav Wildner, město Hranice
Marcela Tomášová, obec Všechovice
Další přítomní-servisní organizace:
Michaela Škrobánková, HRA

Návrh programu:
1. Aktuální situace – Voda na Potštát
2. POV Olomouckého kraje – společný projekt, nákup techniky, rozpočtové opatření
3. Společný nákup energií
4. Projekt OP ŽP – protipovodňová opatření
5. Informace o projektu Pracovní týmy II., podání projektu – OP LZZ, aktuální výzva č. 74, oblast
podpory 2.1 aktivní politika zaměstnanosti
6. Úpravy na webu regionhranicko.cz – prezentace
7. Fond mikroprojektů – Rozvoj cyklotras a cyklostezek

8. Regionální značka – Moravská brána
9. Návrh změn stanov
10. Různé – protipovodňová opatření; aktuální výzva OP ŽP
M. Wildner přivítal přítomné a zahájil jednání Valné hromady MR Hranicko.
Návrhová komise: Alena Veličková, Júlia Vozáková
Ověřovatel zápisu: Petr Pajdla, Karel Galas
Zapisovatel: Marcela Tomášová
1. Aktuální situace Voda na Potštát
M. Tomášová – první firma (KR Ostrava a.s.) odstoupila od realizace ještě před podpisem smlouvy o
dílo. Je oslovena 2. firma v pořadí (Syner VHS Vysočina), ale podle zpráv nemají kapacitu na tuto
stavbu, takže se očekává, že také odstoupí od podpisu smlouvy o dílo. Další v pořadí je firma Přemysl
Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o.
VH 21/2011
Valná hromada MR vzala na vědomí aktuální informaci k projektu Zásobování obcí Potštátska
napojením na SV Hranice.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
2/ POV Olomouckého kraje – společný projekt, nákup techniky
M.Tomášová – Rada MR Hranicko vzala na vědomí aktuální informaci ke společnému projektu
Mikroregionu Hranicku na nákup techniky. Od toho se odvíjí i spolufinancování projektu, a to takto:

Obec

Typ techniky
Zametací kartáč

Černotín
Dolní
Těšice

Traktor
Malotraktor včetně
Partutovice příslušenství
Mulčovací traktor CROSSJET 4
Klokočí
x4
Horní
Újezd
Zametací kartáč
Skalička
Sekačka na trávu

Počet Náklad
kusů skutečný
1

DOTACE
skutečná

Spolufinancová
ní

44 991,00

20246

24 745,00

1 402 600,00

171569

231 031,00

462 000,00

171569

290 431,00

1 218 000,00

98100

119 900,00

1
1

20246
18270

24 745,00
22 330,00

1

44 991,00
40 600,00

VH 22/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje mimořádné členské příspěvky na dofinancování projektu a
pověřuje předsedu svazku schválením rozpočtového opatření.

Obec
Členské příspěvky
Černotín
24 745,00
Dolní Těšice
231 031,00

Partutovice
Klokočí
Horní Újezd
Skalička

290 431,00
119 900,00
24 745,00
22 330,00

(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
3/ Společný nákup energií
M. Škrobánková – informovala o přípravě této aktivity. Přihlásilo se 17 obcí, jsou zpracovány
seznamy, odběrná místa.
M. Wildner – město Hranice bude soutěžit firmu na 4 roky, která bude dodávat energii. Rada města
Hranice bude jednat o tomto 30. května. Rada rozhodne, zda bude sdružený nákup provádět
prostřednictvím zastupující firmy, která provede výběrové řízení na dodavatele nebo zda si půjde
cestou komoditní burzy, kde za ně bude jednat dohadce. Musí se rozklíčovat, ve kterém denním
období se bude odebírat a kolik energie.
Rada města projedná a případně schválí společný nákup, zpracování veškerých podkladů pro VŘ.
VH 23/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí aktuální informace o společném nákupu energií a pověřuje
předsedu svazku k předání informací z mapování potřeb energií Radě města Hranice a jednáním
s Radou města Hranice k zařazení obcí MR Hranicko do společného výběrového řízení.
Obce zařazené do projektu předjednají ve svých orgánech zapojení do tohoto projektu.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
4/ Projekt OPŽP – protipovodňová opatření
M. Tomášová – info o současném výběrovém řízení. Dostali jsme připomínky ze Státního fondu
životního prostředí, kde máme výrazně snížit požadavky na kvalifikaci uchazečů a hodnotit nabídky
pouze podle ceny. Protože se jedná již o dlouhotrvající a neustále se protahující záležitost, bude
muset tyto požadavky snížit, aby bylo výběrové řízení schváleno a mohlo být vyhlášeno. Snížením
požadavků a změnou hodnotících kritérií může dojít ke snížení kvality výsledků projektu.
M. Wildner – hlásný systém, je to projekt města Hranice. Během června bude vybraná firma,
abychom mohli zahájit jednání s obcemi, že budou upřesněny místa na návrh hlásných signálů
v obcích. Je připravená smlouva.
J. Vozáková – setkání s MZE, do konce září bychom měli předložit naše požadavky, které se týkají
protipovodňových opatření. Byla slíbená kompenzace, ale je třeba to mít ujasněné.
M. Wildner – u stolu by měl sedět GŘ povodní Moravy, GŘ Lesy ČR, GŘ Zemědělské vodohospodářské
správy a jednat společně.
VH 24/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí aktuální informaci k projektu „Studie proveditelnosti k přírodě
blízkých protipovodňových opatření“.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 25/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí aktuální informaci k projektu „Varovné signály“.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
5/ Informace o projektu Pracovní týmy II., podání projektu – OP LZZ, aktuální výzva č. 74, oblast
podpory 2.1 aktivní politika zaměstnanosti
M. Škrobánková – podával se projekt do OPLZZ – Pracovní týmy II. Tento projekt nebyl podpořen,
neprošel věcným hodnocením. Obdržíme bližší informace z MPSV, kde projekt ztrácel bodové
hodnocení. Nyní je vyhlášena nová výzva. Předběžný návrh je, aby se projekt podal znovu a připravil
se pouze na jednu cílovou skupinu.
Další možnost je ve výzvě č. 74 oblast podpory 2.1 Aktivní politika zaměstnanosti, ale Mikroregion
Hranicko není způsobilým žadatelem. Je zde možnost spolupracovat s Rozvojovým partnerstvím
regionu Hranicko, kdy ROPA by mohla být žadatelem a zapojit by se mohl nejen Mikroregion
Hranicko, ale i ostatní obce v působnosti MAS. (viz. podklad)
VH 26/2011
VH MR Hranicko schválila podání žádosti o dotaci do aktuální výzvy OPLZZ – oblast 2.1 aktivní politika
zaměstnanosti s Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko a pověřuje Hranickou rozvojovou
agenturu přípravou žádosti.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 27/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí informace k aktuální výzvě OPLZZ – oblast 3.3 Integrace sociálně
vyloučených skupin na trhu práce a schválila znovu podání žádosti o dotaci na projekt Pracovní týmy
II.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)

6/ Úpravy webu regionhranicko.cz
M. Škrobánková – byl schválen příspěvek na úpravy webu. Úpravy byly provedeny. Máme k dispozici
hesla pro všechny obce. M. Škrobánková ukázala všem přítomným, jak mohou přidávat informace,
editovat údaje o svých obcích. Tato přístupová hesla budou všem rozeslána, aby si mohli systém
vyzkoušet a poté bude zpuštěn na „ostro“.
VH 28/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí informace o úpravě webu regionhranicko.cz
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
7/ Fond mikroprojektů – Rozvoj cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko.
M. Škrobánková – HRA informovala o realizovaném projektu. Ve dnech 24. – 26. 6. bude v rámci
projektu pořádán cyklovýlet do Polska, kdo bude mít zájem, může se přihlásit a zúčastnit se výjezdu
do partnerského regionu. Předběžný program studijní cesty bude všem rozeslán na e-mail.

VH 29/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí informaci o projektu z fondu mikroprojektů – Rozvoj cyklotras a
cyklostezek v regionu Hranicko.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
8/ Regionální značka – Moravská brána
M. Škrobánková – byli jsme (zástupci MAS a HRA) na jednání Mikroregionu Lipensko v Lipníku nad
Bečvoum, kde proběhla krátká prezentace přítomným o záměru registrace regionální značky
Moravská brána. O Certifikaci místních produktů a služeb se jednalo už dávno, již v rámci INNOREFu a
sub-projektu Proagritour, kde se připravovala značka Vyrobeno na Hranicku. Bohužel tento systém
nebyl spuštěn, nebylo dořešeno vlastnictví značky. Byly osloveny sousední mikroregiony –
mikroregion Záhoří Bečva, mikroregion Lipensko, mikroregion Pobečví, dále osloveny města Lipník
n.B. a Přerov. Dále je třeba vymezit území na mapě a požádat o členství Asociaci regionálních značek.
Ta schvaluje členství na své Valné hromadě, která se bude konat v srpnu na Zemi živitelce.
Kvůli počátečnímu financování a rozjezdu certifikace byl podán projekt do Fondu mikroprojektů,
který nebyl podpořen: Nyní připravujeme žádost do významných projektů Olomouckého kraje, kde se
bude žádat o cca 100 tis. Kč Další příspěvky do systému poplynou od zapojených subjektů a
producentů.
VH 30/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí informace o přípravě Regionální značky – Moravská brána a
souhlasí se zařazením členských obcí do území značky Moravská brána – regionální produkt.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
9/ Návrh změn stanov
M. Škrobánková – představila návrhy úprav stanov MR Hranicko:
a) seznam obcí – upravit dle aktuálního členství
b) návrh změny názvu – Dobrovolný svazek obcí Regionu Hranicko
Diskuse:
P. Pajdla – návrh je pětislovný název, složitý, všichni máme vžitý název Mikroregion Hranicko.
Nesouhlasí s tím.
c) změny v předmětu činnosti – upravila jsem návrh činnosti, dále jsou tam přidány vzdělávací aktivity
d) délka funkčního období – mělo by být shodné s délkou volebního období, místo jednoho roku čtyři
Další návrhy na změny:
J. Světlíková – předmět činnosti bod 2 rozvoj venkova a kvality života, ale tento bod už není obsažen
v činnostech – něco jako spolková činnost a občanské aktivity. Bod k) zřízení studijního ….. – co to je?
P.Pajdla – rozepsat zkratku BRKO
VH 31/2011

VH MR Hranicko vzala na vědomí návrh změn ve stanovách a schválila dopracovaní stanov
mikroregionu Hranicko dle předložených návrhů a podání finálního znění ke schválení na další VH MR
Hranicko
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
10/ Různé
M. Wildner – pozvánka od Olomouckého kraje, 30.5.2011 – pozvánka k veřejnému projednání
stanovení záplavového území významného vodního toku Bečva (aktualizace záplavového území a
návrh aktivní zóny záplavového území“.
Usnesení:
VH 32/2011
VH MR Hranicko pověřuje Radu Mikroregionu vyvolat jednání se správci povodí a zástupci
Ministerstva zemědělství ve věci přípravy a realizace protipovodňových opatření v obcích zatížených
výstavbou „Suchého poldru Teplice“.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)

M. Škrobánková – aktuální výzva OPŽP
M. Škrobánková – aktuální výzva PRV
M. Tomášová – destinační management – aktuální informace o vyúčtování projektu Destinační
management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi
M. Škrobánková – projekt Cyklostezka Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou – Špičky, který byl podán
do Regionální operačního programu – Bezmotorová doprava. MR Hranicko žádal Olomoucký kraj o
příspěvek na spolufinancování ve výši 2 mil. Kč. Radou byl tento příspěvek schválen a bude
zapracován do rozpočtu na příští rok.
M. Škrobánková – spolupráce škol v rámci projektu S přírodou a tradicemi společně z Operačního
programu příhraniční spolupráce. Info – byly velikonoční dílny, velmi úspěšná akce. Tento víkend
jedou žáci z našich škol do Kolonowskie, mají ekologický den. Byla schválena monitorovací zpráva,
bude podána žádost o platbu.
Zapsala: Marcela Tomášová
Ověřovatel: Petr Pajdla
Karel Galas

Miroslav Wildner
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

Usnesení, Valná hromada MR Hranicko, 24. 5. 2011, Černotín
VH 21/2011
Valná hromada MR vzala na vědomí aktuální informaci k projektu Zásobování obcí Potštátska
napojením na SV Hranice.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 22/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje mimořádné členské příspěvky na dofinancování projektu a
pověřuje předsedu svazku schválením rozpočtového opatření.

Obec
Členské příspěvky
Černotín
24 745,00
Dolní Těšice
231 031,00
Partutovice
290 431,00
Klokočí
119 900,00
Horní Újezd
24 745,00
Skalička
22 330,00

(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 23/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí aktuální informace o společném nákupu energií a pověřuje
předsedu svazku k předání informací z mapování potřeb energií Radě města Hranice a jednáním
s Radou města Hranice k zařazení obcí MR Hranicko do společného výběrového řízení.
Obce zařazené do projektu předjednají ve svých orgánech zapojení do tohoto projektu.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 24/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí aktuální informaci k projektu „Studie proveditelnosti k přírodě
blízkých protipovodňových opatření“.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 25/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí aktuální informaci k projektu „Varovné signály“.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)

VH 26/2011
VH MR Hranicko schválila podání žádosti o dotaci do aktuální výzvy OPLZZ – oblast 2.1 aktivní politika
zaměstnanosti s Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko a pověřuje Hranickou rozvojovou
agenturu přípravou žádosti.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 27/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí informace k aktuální výzvě OPLZZ – oblast 3.3 Integrace sociálně
vyloučených skupin na trhu práce a schválila znovu podání žádosti o dotaci na projekt Pracovní týmy
II.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 28/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí informace o úpravě webu regionhranicko.cz
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 29/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí informaci o projektu z fondu mikroprojektů – Rozvoj cyklotras a
cyklostezek v regionu Hranicko.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 30/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí informace o přípravě Regionální značky – Moravská brána a
souhlasí se zařazením členských obcí do území značky Moravská brána – regionální produkt.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 31/2011
VH MR Hranicko vzala na vědomí návrh změn ve stanovách a schválila dopracovaní stanov
mikroregionu Hranicko dle předložených návrhů
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
VH 32/2011
VH MR Hranicko pověřuje Radu Mikroregionu vyvolat jednání se správci povodí a zástupci
Ministerstva zemědělství ve věci přípravy a realizace protipovodňových opatření v obcích zatížených
výstavbou „Suchého poldru Teplice“.
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)
Miroslav Wildner
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

