Zápis z Valné hromady MR Hranicko

Konané dne 15. listopadu 2011, Hustopeče nad Bečvou

Přítomní členové:
Karel Galas, město Potštát
Miroslav Wildner, Radka Ondriášová, Jiří Trna (Slavíč)- město Hranice
Petra Kočnarová, obec Skalička
Júlia Vozáková, Václav Vomáčka městys Hustopeče nad Bečvou
Jiří Andrýs, obec Černotín
Marta Koubková, obec Polom
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Jaroslav Kuchař, obec Opatovice
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Oldřich Šnajdárek, obec Klokočí
Vladimír Zamazal, obec Špičky
Antonín Valenta – Horní Těšice
Petr Pajdla, Zdeněk Lév – obec Střítež nad Ludinou
Libor Vykopal – obec Ústí
Marcela Tomášová – obec Všechovice

Další přítomní:
Michaela Škrobánková, HRA
Pavla Vaculová, HRA

1. Úvod
Předseda, p. Miroslav Wildner přítomné přivítal a zahájil jednání VH MR Hranicko. Představil program
jednání v tomto znění:
1. Změna stanov Mikroregionu Hranicko
2. Volba orgánů svazku (kontrolní komise – volba, volba zástupce do SR HRA, rozpočtové
opatření do konce roku schvaluje předseda, rozpočtové provizorium na ¼ 2012 do výše
rozpočtu, aktualizace vnitřní směrnice č. 1 o oběhu účetních dokladů a vnitřní směrnice č. 6 o
inventarizaci)
3. Informace k projektu „Voda na Potštát“
4. Informace k projektu „Protipovodňová opatření“

5. Sdružený nákup energií
6. Informace k projektu Dobudování Cyklostezky Bečva Hustopeče n/B – Špičky
7. Zpráva z kontrolní komise
8. Informace k projektům z OP ŽP (liniová výsadba, kompostéry)
9. Informace k projektům z přeshraniční spolupráce (Školy, spolupráce SDH)
10. Společný projekt do POV MMR - návrhy
11. Různé

M. Wildner vyzval přítomné, zda má někdo něco na doplnění do programu.
M. Škrobánková navrhla změnu bodů takto: bod 7. Zpráva z kontrolní komise přesunout na 3. bod a
bod 4 Informace k projektu Protipovodňová opatření přesunout na jednání do bodu 10. z důvodu
pozvání firmy Pöyry (dodavatelské společnosti).

Valná hromada MR Hranicko schválila změnu programu VH
(Pro: 15; Proti: 0, Zdržel se: 0)
M. Wildner navrhl zapisovatelku – P. Vaculová
M. Wildner navrhl návrhovou komisi ve složení J. Andrýs, J. Vozáková, P. Kočnarová
Návrhová komise byla schválena.
(Pro: 15; Proti: 0, Zdržel se: 0)
M. Wildner navrhl ověřovatele zápisu M. Koubkovou, J. Šindlera
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
(Pro: 15; Proti: 0, Zdržel se: 0)

1. Změna stanov Mikroregionu Hranicko
Projednání změn stanov proběhlo již na minulých dvou VH Mikroregionu Hranicko. M. Škrobánková
shrnula veškeré změny:
Změna článku č. I – názvy a sídla členů a zástupci – kvůli nově přistoupivším obcím a nově zvoleným
starostům
Změna článku č. 2 – sídlo svazku – změna místa z Pernštejnské nám. 1 na Tř. 1 máje 2063 z důvodu
stálých problémů s nevyzvedáváním pošty ze strany podatelny na městském úřadě, která k tomu
nemá pravomoc. Z tohoto důvodu se pošta vrací zpět odesílateli.
Článek č. 3 – předmět činnosti - odsouhlaseno na poslední VH
Článek č 4, 5, 6 – orgány svazku a délka funkčního období – úprava vždy posledního bodu – funkční
období se prodlužuje na 4 roky – v souladu s funkčním období zvolených starostů a místostarostů
obcí.

Ze strany zástupců obcí zazněly připomínky k formálním opravám – obce celým názvem, sídlo obce
vynechat OÚ nebo Úřad městyse apod. Další připomínky nezazněly.
Schválené stanovy budou odeslány na Krajský úřad do registru zájmových sdružení, podepsaný
originál od všech obcí bude uložen v kanceláři MR Hranicko a dále budou učiněny všechny formální
náležitosti, aby nově schválené stanovy vstoupily v platnost.

Usnesení 33/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje navrženou změnu stanov dobrovolného svazku „Mikroregion
Hranicko“ v předloženém znění.
(Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0)
2. Volba orgánů svazku (kontrolní komise – volba, volba zástupce do SR HRA, rozpočtové
opatření do konce roku schvaluje předseda, rozpočtové provizorium na ¼ 2012 do výše
rozpočtu , aktualizace vnitřní směrnice č. 1 o oběhu účetních dokladů a vnitřní směrnice č. 6
o inventarizaci)
M. Škrobánková představila návrhy kandidátů do orgánů svazku:
•

Předseda – Karel Galas, Petr Pajdla

•

Místopředseda – Karel Galas

•

Radní – J. Vozáková, A. Veličková, J. Andrýs, L. Vykopal, M. Koubkouvá, J. Šindler, R.
Ondriášová, V. Zamazal, P. Kočnarová

Volba předsedy svazku:
Dotaz, zda-li navržení kandidáti souhlasí – P. Pajdla souhlasí, K. Galas nesouhlasí
Přítomní byli vyzváni k odsouhlasení formy hlasování – veřejné hlasování
(Pro 14, proti 0, zdržel se 1)
Bylo provedeno hlasování o volbě P. Pajdly do funkce předsedy svazku:
(Pro 14, proti 0, zdržel se 1)

Usnesení 34/2011
Valná hromada MR Hranicko zvolila Ing. Petra Pajdlu předsedou svazku.
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 1)
Volba místopředsedy svazku:
byl vznesen návrh na jednoho kandidáta: K. Galase, ten kandidaturu přijal. Hlasování bylo opět
veřejné.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se 1)

Usnesení 35/2011

Valná hromada MR Hranicko zvolila Karla Galase místopředsedou svazku.
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 1)
Volba členů rady
P. Pajdla informoval, že dle stanov může mít rada 7 – 11 členů, ale vždy lichý počet. Nejdříve je
potřeba navrhnout a odsouhlasit počet členů Rady MR Hranicko. Bylo navrženo ponechat 7 členů.
(Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0)
Dále byli vyzvání kandidáti k odsouhlasení kandidatury. S kandidaturou nesouhlasila M. Koubková.
Ostatní kandidáti souhlasili. Přítomní odsouhlasili způsob hlasování pomocí hlasovacích lístků.
Bylo přijato 15 hlasovacích lístků – všechny byly platné.
Výsledek hlasování je následující:
Ondriášová
Veličková
Kočnarová
Vozáková
Andrýs
Vykopal
Šindler
Zamazal

13
10
9
14
6
12
5
5

A. Veličková a P. Kočnarová nesplnili podmínku stanov MR Hranicko - minimální nadpoloviční většinu
hlasů všech členů MR Hranicko (min. 12 hlasů). Bylo dohodnuto o odsouhlasení zvolení A. Veličkové a
P. Kočnarové veřejným hlasováním.
A. Veličková (Pro 14 , Proti 0, Zdržel 1)
P. Kočnarová (Pro 14, Proti 0, Zdržel 1)

Usnesení 36/2011
Valná hromada MR Hranicko zvolila R. Ondriášovou, A. Veličkovou, P. Kočnarovou, J. Vozákovou a L.
Vykopala členy Rady mikroregionu Hranicko.
(Pro 15, proti 0, zdržel se 0)

Volba kontrolní komise
Doposud byli v kontrolní komisi J. Šindler, B. Neměc, P. Pajdla
Návrhy – J. Šindler, J. Andrýs, V. Zamazal – členové souhlasí v navržením

Usnesení 37/2011

Valná hromada MR Hranicko zvolila J. Šindlera, J. Andrýse a V. Zamazala členy Kontrolní komise
Mikroregionu Hranicko.
(Pro 12, Proti 0, Zdržel se 3)

Volba zástupce MR Hranicko do správní rady HRA
Aktuální složení Správní rady Hranické rozvojové agentury: P. Pajdla, M. Wildner, L. Vykopal, R. Mikuš
– za MR Hranicko. J. Černá, F. Konečný, V. Skácel – za MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko. Je
potřeba zvolit pouze jednoho zástupce za M. Wildnera.
Navržena byla R. Ondriášová.
(Pro 14, proti 0, zdržel se 1)

Usnesení 38/2011
Valná hromada MR Hranicko zvolila R. Ondriášovou zástupcem MR Hranicko ve Správní radě Hranické
rozvojové agentury, z.s..
(Pro 14, proti 0, zdržel se 1)

Rozpočtové opatření
M. Tomášová informovala o nutnosti provedení rozpočtového opatření do konce roku 2011.
Z důvodu, že aktuálně není jasná přesná výše rozpočtu, která bude do konce roku čerpána, navrhla
M. Tomášová, aby VH MR Hranicko pověřila provedením rozpočtového opatření předsedu svazku.
Návrh V. Zamazala – omezit toto rozpočtové opatření konkrétní částkou. Pajdla – buď částkou, nebo
procentem ze stávajícího rozpočtu.
Problémovým bodem stanovení rozpočtového opatření do konce roku je přesná výše finančních
prostředků, která se bude čerpat v souvislosti s projektem Voda na Potštát. Rozhodnutí by měla
provést Rada svazku. Postup bude konzultován s auditorkami při předauditu (21. 11. 2011)

Usnesení 39/2011
VH Pověřuje radu svazku k provedení rozpočtových opatření do výše 10 mil. Kč do konce roku 2011
(Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0)

Rozpočtové provizorium
Rozpočtové provizorium je potřeba schválit na nezbytně dlouhou dobu – do konce března
následujícího kalendářního roku. Rozpočtové provizorium bude ve výši ¼ skutečného čerpání
rozpočtu roku 2011.

Usnesení 40/2011

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila hospodaření MR dle rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu roku 2012 ve výši ¼ skutečného čerpání rozpočtu 2011 v období 1. 1. - 31. 3.
2012.
(Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0)

Z VH MR Hranicko se omluvila a odešla R. Ondriášová.

Aktualizace vnitřních směrnic
M. Tomášová: Na doporučení auditorek je potřeba provést aktualizaci vnitřní směrnice o oběhu
vnitřních dokladů – o inventarizaci. Navržené znění bude konzultováno s auditorkami v pondělí 21.
11. 2011. Došlo k vypuštění inventarizace z vnitřní směrnice č. 1 a vytvoření samostatné směrnice č.
6 o inventarizaci, kde jsou vypsány účty, kde budou prováděny inventury.
Připomínky: upravit místa uschování dokladů ve vnitřní směrnici, kde bylo stále uvedeno Hustopeče
nad Bečvou na Hranice, přepsat na Tř. 1. máje 2063, Hranice. P. Pajdla měl připomínku, že příští
schvalování směrnice může být v kompetenci Rady.

Usnesení 41/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje aktualizaci vnitřní směrnice č. 1 o oběhu účetní dokladů.
Pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 42/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje vnitřní směrnici č. 6 o inventarizaci.
Pro 14, proti 0, zdržel se 0

3. Zpráva z kontrolní komise
Kontrola proběhla za účelem zjištění hospodaření s majetkem svazku – namátkově zkontrolovány
faktury, zkontrolován předmět faktur a s tím související dokumenty (smlouvy, objednávky).
Dále byly předmětem kontroly zápisy a usnesení z VH, kontrola cestovních příkazů, mimořádné
členské příspěvky – POV MMR.
Členové kontrolní komise neshledali žádné porušení hospodaření s majetkem.

Usnesení 43/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí zprávu z kontrolní komise MR Hranicko.
(Pro 14, proti 0, zdržel se 0)

4. Informace k projektu „Voda na Potštát“

K. Galas – informoval – projekt je řešen z větší části na území Hranic, menší část připadá Potštátu.
Realizace probíhá v pořádku. Jediný problém spjat s budoucím novým vlastníkem, se kterým není
podepsána smlouva – brání se stavbě – aktuálně v řešení. Byly 2 kontrolní dny, zástupci Hranic i
Potštátu pravidelně kontrolují, do konce roku by se mělo prostavět do 10 mil Kč. Jsou realizovány
drobné změny v projektu, které neovlivňují realizaci zásadním způsobem.
M. Wildner: Uhřínov, Středolesí – vyjednávání ohledně věcného břemena s majiteli pozemků, někteří
mají přemrštěné finanční nároky za zřízení věcného břemena. Odchylky řeší stavební dozor.
Aktuální stav přínosů: z 59 domů na Božkově se připojí 46, Uhřínov – 100%.
M. Tomášová upozornila, že v průběhu stavby je potřeba přijmout rychlá rozhodnutí a je potřeba
tuto pravomoc delegovat na určitou kompetentní osobu. Návrh – K. Galas.

Usnesení 44/2011
Valná hromada MR Hranicko po projednání bere na vědomí aktuální informace k projektu Zásobování
obcí Potštátska napojením na SV Hranice. Valná hromada MR Hranicko pověřuje K. Galase
operativním řešením problémů vzniklých při stavbě vodovodu na Potštát.
(Pro 14, proti 0, zdržel se 0)

5. Sdružený nákup energií
Škrobánková – byly osloveny 3 firmy poptávkou na nákup el. energie a plynu pro obce MR Hranicko
(14 obcí). Byly to firmy ČEZ, RWE, BCF, kdy termín předložení nabídek byl do 14. 11. 2011. Nabídku
předložila společnost ČEZ v termínu, po termínu 15. 11. předložila nabídku i RWE. BCF nabídku
nepodali.
Nabídky byly dodány na poslední chvíli, není možné zodpovědně rozhodnout bez prostudování.
Návrh, aby si obce prostudovaly materiály a vyjádřily se s kým dále jednat.
ČEZ má v nabídce podmínku akceptace nabídky do 18. 11. – což je nereálný termín. Zaslat vyjádření
k termínu 18. 11. – není reálný – prodloužit termín pro vyjádření do 25. 11. 2011. Obce si materiály
prostudují do 21. 11. 2011. a ve středu 23. 11. 2011 v 9:00 se uskuteční schůzka zapojených obcí
v kanceláři HRA.

Usnesení 45/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace ke sdruženému nákupu energií pro obce MR
Hranicko.
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0)

6. Informace k projektu Dobudování Cyklostezky Bečva Hustopeče n/B – Špičky

P. Vaculová: Projekt Dobudování Cyklostezky Bečva Hustopeče n/B – Špičky byl podán v dubnu 2011,
byla schválená první etapa žádosti o dotaci regionální radou - projekt vstoupil do druhé etapy –
aktuálně probíhá dopracování projektu pro II. etapu – odevzdání do 29. 11. 2011.

Usnesení 46/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace k projektu Dobudování Cyklostezky Bečva –
Hustopeče nad Bečvou – Špičky.
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0)

7. Informace k projektům z OP ŽP (liniová výsadba, kompostéry)
M. Tomášová: Projekty podané do Operačního programu Životní prostředí byly akceptovány – prošly
prvním hodnocením – konečné výsledku budou v lednu. Přesný termín zveřejnění výsledků není
jasný. Kompostéry by se v případě schválení pořídily hned na jaře 2012. Realizace projektu Liniová
výsadba bude rozložena do dvou let.

Usnesení 47/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace k projektům OP ŽP – liniová výsadba a nákup
kompostérů.
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0)

8. Informace k projektům z přeshraniční spolupráce (Školy, spolupráce SDH)
P. Vaculová: projekt S přírodou a tradicemi se blíží do svého závěru, české školy navštívily dvakrát
polské školy, ty náš region navštívily také dvakrát. Poslední společné setkání je 9. a 10. prosince 2011
v Polsku). Realizace projektu probíhá bez problémů.
V rámci Fondu Mikroprojektů byl návrh na podání projektu mezinárodní spolupráce Sborů
dobrovolných hasičů. Polský partner však od projektu odstoupil. Vzhledem ke značnému zájmu z řad
místních SDH budou osloveni další potenciální partneři, aby mohl být projekt podán do další výzvy
Fondu Mikroprojektů na jaře roku 2012.

Usnesení 48/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace k projektům přeshraniční spolupráce (Školy,
spolupráce SDH).
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0)

9. Společný projekt do POV MMR – návrhy

Projekt na mapování drobných sakrálních staveb byl podán minulý rok, projekt neuspěl. Rada má
zájem o podání projektu znovu, projekt by byl doplněn o nové propagační materiály pro Mikroregion
Hranicko - prezentační DVD.
Dále zazněl zájem o podání projektu na studijní cestu, pokud bude vyhlášená daná oblast.
Pokud budou mít obce další návrhy na projekty, ať sdělí Hranické rozvojové agentuře. Po vyhlášení
pravidel POV MMR i POV Olomouckého kraje budou upřesněny a vybrány konkrétní projekty.

Usnesení 49/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace k možnosti podání společných projektů do
POV MMR a POV Olomouckého kraje a pověřuje Radu upřesněním a vybráním vhodných projektů dle
výzvy.
(Pro 14, proti 0, zdržel se 0)

10. Informace k projektu „Protipovodňová opatření“
K tomuto bodu byli přizváni zástupci firmy Pöyry, která je vítězem výběrového řízení na zpracovatele
projektu.
Zástupce představil firmu Pöyry a představil subjekty, které budou na projektu spolupracovat.
Subdodavatelem akce je společnost Ekotoxa.
p. Sehnal, firma Pöyry:
Základní informace o záměru
Vytvoření analytické části (rozbory stávající situace, odhalení slabých míst)
Návrhová část – na základě analytické části, najít úzká místa, návrhy a varianty řešení
Závěrečná – doporučení řešení – stanovení prioritních opatření (popis systému, základní parametry
staveb, rozpoče). Přesná specifikace prací je dle smlouvy o dílo – obsah projektu.
Bude provedeno místní šetření – jednání s obcemi a odpovědnými subjekty – navržení kontaktní
osoby pro řešení této tematiky – kontakt sdělit dodavatelské firmě.
Návrhová část – návrhy opatření na vodních tocích a v údolních nivách, budou navržena řešení a
stanovena kritéria pro výběr řešení, které budou mít komplexní charakter pro celé území.
Realizace rok 2012 (konečný termín 30. 11 2012).
Přesný harmonogram je určen ve smlouvě o dílo.

Zedníček, Povodí Moravy:
Povodí Moravy se bude projektu aktivně účastnit. Řešili povodňová opatření komplexně, ale na
některých nebylo možné zcela jasně stanovit opatření – bylo ponecháno na jednotlivá řešení, které
navrhnou konkrétní obce – tento projekt tak má velký přínos.

Povodí Moravy aktuálně řeší jen nejpostiženější místa, na mnoho míst se tedy nedostává.
Zástupci Povodí Moravy jsou ochotni účastnit se terénních šetření.
POV – možnost čerpat na studie v oblasti povodňových opatření až do výše 500 tis. Kč

P. Pavka – firma Ekotoxa – představil hlavní cíle studie
Hlavní cíl – zadržení vody výše, než se dostane do toků
Opatření proti vodní a větrné erozi – souvislost protierozních a protipovodňových opatření –
komplexní řešení, ochrana vodních toků a nádrží (sedimenty)
Možné návrhy řešení: biotechnická opatření – financovatelná z OPŽP – protierozní meze, průlehy,
příkopy, zasakovací sedimentační pasy, hráz, val apod.
Důležitá je komplexnost řešení – protierozní opatření, protipovodňová opatření, zachování
původního rázu krajiny – možno propojit i s rekreační funkcí (aleje, stezky, lavičky)

Odešel J. Kuchař, Opatovice.

Dotaz: Pajdla: jaká bude úroveň výstupů – studie, či podklady už pro stavební řízení?
Sehnal:studie proveditelnosti – přehled opatření, která jsou z technického hlediska realizovatelné a
řešitelné, realizovatelné i z hlediska majetkoprávních vztahů. Není to na úrovni dokumentace pro
stavební řízení.

Pajdla: budou uvedeny i možnosti financování předložených návrhů?
Sehnal: součástí studie bude i přehled dotačních titulů, ale pouze v obecné rovině

Vykopal: obce ví, kde jsou problémy, ví, jak je chtějí řešit, k čemu jim bude studie?
Sehnal: Pro zpracovatele ideální řešení, získají podklady od obcí podložené zkušeností – studie
pomůže ke stanovení priorit v rámci celého Mikroregionu, tak aby opatření realizovaná v jedné obci
neuškodila jiné straně.
Studie proveditelnosti bude sloužit do budoucna i pro další zastupitelstva obce – kvalitní stavební
kámen pro další projekty. Podklad pro další stupně realizace – řízení na stavebním úřadu.
Dotační příležitosti:
MZE – bude vyhlášena třetí etapa na realizaci protipovodňových opatření, na začátku roku 2013 –
během roku 2012 je potřeba připravit informace, a podklady. Studie proveditelnosti bude jedním
z důležitých podkladů pro podání žádosti.
Důležité je určení objemu opatření na jednotlivé obce – předběžný přehled opatření by měl být
během března 2012.

Usnesení 50/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí aktuální informace k projektu „Protipovodňová
opatření“.

11. Různé
L.Vykopal: nabídka na provedení pasportu komunikace - sdružení obcí k realizaci komplexní akce –
podklady pošle M. Tomášové, ta postoupí dále všem obcím.

Zapsala: Pavla Vaculová
Ověřovatel: Marta Koubková
Jaroslav Šindler

Petr Pajdla

Karel Galas

předseda svazku

místopředseda svazku

Usnesení, Valná hromada MR Hranicko, 15. 11. 2011, Hustopeče nad Bečvou

Usnesení 33/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje navrženou změnu stanov dobrovolného svazku „Mikroregion
Hranicko“ v předloženém znění.
(Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0)

Usnesení 34/2011
Valná hromada MR Hranicko zvolila Ing. Petra Pajdlu předsedou svazku.
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 1)

Usnesení 35/2011
Valná hromada MR Hranicko zvolila Karla Galase místopředsedou svazku.
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 1)

Usnesení 36/2011
Valná hromada MR Hranicko zvolila R. Ondriášovou, A. Veličkovou, P. Kočnarovou, J. Vozákovou a L.
Vykopala členy Rady mikroregionu Hranicko.
(Pro 15, proti 0, zdržel se 0)

Usnesení 37/2011
Valná hromada MR Hranicko zvolila J. Šindlera, J. Andrýse a V. Zamazala členy Kontrolní komise
Mikroregionu Hranicko.
(Pro 12, Proti 0, Zdržel se 3)

Usnesení 38/2011
Valná hromada MR Hranicko zvolila R. Ondriášovou zástupcem MR Hranicko ve Správní radě Hranické
rozvojové agentury, z.s..
(Pro 14, proti 0, zdržel se 1)

Usnesení 39/2011
VH Pověřuje radu svazku k provedení rozpočtových opatření do výše 10 mil. Kč do konce roku 2011
(Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0)

Usnesení 40/2011
Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila hospodaření MR dle rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu roku 2012 ve výši ¼ skutečného čerpání rozpočtu 2011 v období 1. 1. - 31. 3.
2012.
(Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0)

Usnesení 41/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje aktualizaci vnitřní směrnice č. 1 o oběhu účetní dokladů.
Pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 42/2011
Valná hromada MR Hranicko schvaluje vnitřní směrnici č. 6 o inventarizaci.
Pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 43/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí zprávu z kontrolní komise MR Hranicko.
(Pro 14, proti 0, zdržel se 0)

Usnesení 44/2011
Valná hromada MR Hranicko po projednání bere na vědomí aktuální informace k projektu Zásobování
obcí Potštátska napojením na SV Hranice. Valná hromada MR Hranicko pověřuje K. Galase
operativním řešením problémů vzniklých při stavbě vodovodu na Potštát.
(Pro 14, proti 0, zdržel se 0)

Usnesení 45/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace ke sdruženému nákupu energií pro obce MR
Hranicko.
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0)

Usnesení 46/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace k projektu Dobudování Cyklostezky Bečva –
Hustopeče nad Bečvou – Špičky.
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0)

Usnesení 47/2011

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace k projektům OP ŽP – liniová výsadba a nákup
kompostérů.
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0)

Usnesení 48/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace k projektům přeshraniční spolupráce (Školy,
spolupráce SDH).
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0)

Usnesení 49/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace k možnosti podání společných projektů do
POV MMR a POV Olomouckého kraje a pověřuje Radu upřesněním a vybráním vhodných projektů dle
výzvy.
(Pro 14, proti 0, zdržel se 0)

Usnesení 50/2011
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí aktuální informace k projektu „Protipovodňová
opatření“.

Petr Pajdla

Karel Galas

předseda svazku

místopředseda svazku

