VH MR Hranicko 26. ledna 2012, minimuzeum Býškovice

Přítomní: dle prezenční listiny
Karel Galas, město Potštát
Jiří Andrýs, obec Černotín
Petra Kočnarová, obec Skalička
Jana Světlíková, obec Býškovice
Marta Koubková, obec Polom
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
Radovan Mikuš, obec Všechovice
Petr Čech, Horní Těšice
Jaroslav Šindler, Partutovice
Eduard Kavala, Bělotín
Další přítomní - servisní organizace:
Michaela Škrobánková, HRA
Marcela Tomášová, HRA
Olga Vilímková, HRA
Hosté:
Tomáš Navrátil, ZŠ Bělotín
David Hawiger, ZŠ Bělotín
Návrh programu:
1. Změna stanov Mikroregionu Hranicko
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření, rozpočtové opatření č. 1/2011
3. Zpráva o činnosti za rok 2011, návrh činnosti na rok 2012
4. Návrh rozpočtu na rok 2012 + členské příspěvky
5. Informace k projektu „Voda na Potštát“ a „Protipovodňová opatření“
6. Informace k projektům z OP ŽP (liniová výsadba, kompostéry)
7. Prezentace firem – Pasport místních komunikací
8. Společný projekt do POV Olomouckého kraje
9. Různé

P. Pajdla přivítal přítomné, jmenoval návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Návrhová komise: Radovan Mikuš, Jana Světlíková
Ověřovatel zápisu: Karel Galas, Jiří Andrýs
Zapisovatel: Michaela Škrobánková
P. Pajdla představil Program Valné hromady, který byl upraven takto:
1. Pasport místních komunikací – nabídka systému MYSIS
2. Prezentace k navrhované reformě financování regionálního školství
3. Změna stanov Mikroregionu Hranicko
4. Zpráva o přezkoumání hospodaření, rozpočtové opatření č. 1/2011
5. Zpráva o činnosti za rok 2011, návrh činnosti na rok 2012
6. Návrh rozpočtu na rok 2012 + členské příspěvky
7. Pasport místních komunikací – prezentace další firmy
8. Informace k projektu „Voda na Potštát“ a „Protipovodňová opatření“
9. Informace k projektům z OP ŽP (liniová výsadba, kompostéry)
10. Společný projekt do POV Olomouckého kraje a POV MMR
11. Různé
M. Škrobánková informovala o svém odchodu na MD. Po dobu její nepřítomnosti je Správní radou
pověřena řízením agentury Ing. Marcela Tomášová. Byla představena další členka týmu HRA – Bc.
Olga Vilímková.

1. Prezentace pasport místních komunikací
p. Libor Michna z firmy GEODETICKÉ PRÁCE prezentoval program MISYS, který nabízí obcím zřízení a
provozování mapových informačních systémů. Zejména pořízení programového systému, pořízení a
úpravy popisných informací a grafických dat katastru nemovitostí včetně pravidelných aktualizací,
tvorba a údržba technické mapy, tvorba a údržba orientačních plánů, cenových map, ortofotomap a
leteckých snímků, digitalizaci územně plánovací dokumentace a dalších dat podle požadavků.
Bylo domluveno, že předložená nabídka bude doplněna o obce Horní Újezd, Střítež, Klokočí a Horní
Těšice. Pokud by o službu mělo zájem více obcí, firma nabízí určitou slevu.

2. Prezentace – reforma financování škol
E. Kavala představil účel prezentace a tou je navrhovaná reforma financování regionálních škol, která
by měla vejít v platnost 1. 1. 2013.
David Hawiger a Tomáš Navrátil zpracovali krátkou prezentaci o stavu 10 základních regionálních
škol. Představili starostům situaci na následujících 5 let, jak budou školy financovány a uvedli příklady
venkovských škol, které by musely být „dotovány“ z obecního rozpočtu. Na tento stručný rozbor by
měla navázat regionální analýza (studie), která by měla za úkol dopracovat propočty a snížit
odchylku, propojit data s demografií, analyzovat rizika a navrhnout určitá opatření.
Diskuse byla přesunuta do bodu různé.

3. Změna stanov

Mikroregion Hranicko na své VH v listopadu schválil navrhovanou změnu stanov MR Hranicko. Ta
musela být ale nejprve schválena v zastupitelstvech jednotlivých členských obcí. To bylo učiněno do
konce roku 2011 a VH tak musela nejprve revokovat usnesení č. 33/2011 a následně znovu stanovy
schválit.
Revokace 01/2012
VH Mikroregionu Hranicko revokuje usnesení č. 33/2011 o navržené změně stanov MR Hranicko.
Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení 01/2012
Valná hromada MR Hranicko schvaluje navrženou změnu stanov dobrovolného svazku „Mikroregion
Hranicko“ v předloženém znění.
Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0

4. Zpráva o přezkoumání hospodaření, rozpočtové opatření č. 1/2011
M. Tomášová informovala přítomné o zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření s tímto závěrem: VH
MR 24.5.2011 delegovala pravomoc na provedení rozpočtového opatření č. 1 na přesedu Miroslava
Wildnera. Toto usnesení bylo bodu zápisu, kde se projednával příspěvek na pořízení techniky z POV
Ok, na VH se však jednalo i o dalších změnách v rozpočtu – zejména „Voda na Potštát“, toto však
nebylo kokrétně v zápise a usnesení uvedeno. Proto na doporučení auditorek je třeba toto
rozpočtové opatření č. 1/2011 schválit znovu (ex post). Dále jsme dostali upozornění, že výběr
dodavatelů na POV OK – technika nebyly provedena řádně komisí, ale že bylo provedeno pouze
manažerem projektu společně s p. Šindlerem a ostatními komunikováno pouze po e-mailu. Jsou to
upozornění, ze kterých se poučíme pro příští období.
Usnesení 02/2012
Valná hromada bere na vědomí dílčí zprávu o přezkoumání hospodaření.
Valná hromada schválila rozpočtové opatření č. 1/2011.
Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0

5. Zpráva o činnosti za rok 2011 a návrh činnosti na rok 2012
M. Škrobánková přednesla přítomným zprávu o činnosti svazku za rok 2011 a představila návrh
činnosti na rok 2012. Oba materiály byly rozeslány členským obcím před konáním valné hromady a
jsou přílohou zápisu.
Zazněl dotaz ohledně Sdruženého nákupu energií. Stále nejsou doručeny „nové“ smlouvy od
společnosti ČEZ na dodávku elektrické energie. Obec Partutovice a Horní Újezd nemá smlouvy ani od
RWE na dodávku plynu. Prověřit.
Usnesení 03/2012
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2011 a návrh činnosti na rok
2012.
Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0

6. Návrh rozpočtu na rok 2012 + členské příspěvky
M. Tomášová představila návrh rozpočtu na rok 2012 a členské příspěvky. Ty zůstávají ve stejné výši
jako v roce 2011, tj. paušální sazba 4.500 Kč na obec a 11 Kč na obyvatele.
E. Kavala upozornil na doplnění tabulky o správný počet obyvatel k 1. 1. 2012.

Usnesení 04/2012
Valná hromada MR Hranicko schvaluje členské příspěvky MR Hranicko dle stanoveného klíče:
paušální částka 4500 Kč na obec a 11 Kč na obyvatele dle stavu obyvatel k 1. 1. 2012 a pověřuje
servisní organizaci přípravou rozpočtu MR na rok 2012.
Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0
7. Pasport místních komunikací – prezentace
Ing. Radim Holeček prezentoval nabídku na pasporty místních komunikací. Některým obcím předal již
vyhotovenou nabídku. Tato bude doplněna o obce Horní Újezd, Střítež, Klokočí a Horní Těšice.

Odešel Libor Vykopal
8. Informace k projektu „Voda na Potštát“ a „Protipovodňová opatření“
Karel Galas informoval přítomné o pracích, které proběhly na projektu do konce roku 2011. Díky
příznivému podzimnímu počasí se podařilo natáhnout většinu řadů, fakturováno a proplaceno bylo
11.637.913 Kč. Z důvodu změn vlastníků některých pozemků dochází ke změně trasy na Potštátě
(Boškov). Realizace bude pokračovat v roce 2012, kdy do 6/2012 by měla být celá akce hotová.
M. Tomášová informovala přítomné o projektu „Protipovodňová opatření“. Po tom, co byla
podepsána smlouva s dodavatelem Pöyry Environment a.s. byly veškeré podklady k vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace odeslány na SFŽP. Do dnešního dne rozhodnutí nebylo vydáno a celé
výběrové řízení z důvodu vyloučení jednoho uchazeče postoupeno na právní oddělení SFŽP. Byli jsme
upozorněni, abychom pozastavili realizaci projektu z důvodu zdržení vydání rozhodnutí nebo
případných dalších komplikací. Proto bylo jednáno s dodavatelskou firmou a byl podepsán dodatek č.
1 ke smlouvě o dílo, který pozastavuje práce do doby vydání rozhodnutí a tím posune celou realizaci.
Usnesení 05/2012
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace o projektech Voda na Potštát a
Protipovodňová opatření.
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0

9. Informace k projektům z OP ŽP (liniová výsadba, kompostéry)
M. Tomášová stručně informovala o stavu projektu Kompostování v domácnostech, kde bylo
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Začala běžet 15-ti denní lhůta na podání nabídek. 10. 2.
2012 dojde k otevírání obálek – tříčlenná komise složená ze zástupců zapojených obcí.

U projektu Liniová výsadba stále čekáme na vyjádření ze strany SFŽP, zasedání hodnotícího výboru je
plánováno na 16. 2. 2012. Po té bychom měli vědět, zda byl projekt podpořen.
Usnesení 07/2012
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informaci k projektům OP ŽP – liniová výsadba a
Kompostování v domácnostech.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0
10. Společný projekt do POV Olomouckého kraje a POV MMR
M. Škrobánková představila přítomným návrh projektu, který bude servisní organizace zpracovávat
do POV Olomouckého kraje. Jedná se o návrh schválený již Radou MR Hranicko – studijní cesta do
oblasti Jesenicka. V této lokalitě je již delší dobu zavedena značka JESENÍKY originální produkt.
Vzhledem k aktivitám, které řeší HRA a MAS na území Hranicka a Lipenska – zavedení regionální
značky MORAVSKÁ BRÁNA, bude přínosné navštívit oblast, kde tato certifikace již funguje.
Do POV MMR budou podány dva společné projekty, kde jeden z nich musí být označen, jako projekt
s větší prioritou. Bude se jednat o projekt zaměřený na propagaci obcí MR Hranicko – vydání
publikace, souboru pohlednic a prezentačního DVD.
Druhým společným projektem bude studijní cesta do partnerského města Hustopeče u Brna.
Usnesení 08/2012
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informaci ke společnému projektu do POV
Olomouckého kraje a pověřuje servisní organizaci přípravou projektu – Studijní cesta za regionální
značkou JESENÍKY originální značka. Dále VH MR Hranicko bere na vědomí informaci ke společným
projektům do POV MMR.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0
11. Různé:
M. Škrobánková informovala přítomné o Smlouvě s Olomouckým krajem o poskytnutí finančního
příspěvku na spolufinancování projektu „Dobudování cyklostezky Bečva Hustopeče nad Bečvou –
Špičky“. Jedná se o standardní smlouvu, nebyly žádné připomínky.
Usnesení 9/2012
Valná hromada MR Hranicko schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku od Olomouckého
kraje na spolufinancování projektu „Dobudování cyklostezky Bečva Hustopeče nad Bečvou – Špičky“ a
pověřuje předsedu podpisem smlouvy.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0

Reforma financování regionálního školství: Eduard Kavala podpořil myšlenku zpracování detailnější
regionální analýzy včetně navrhovaných řešení. Tuto analýzu následně přestaví při jednáních v Senátu
dne 20. 2. 2012. Navrhl, aby analýzu vypracovala servisní organizace. Na financování této akce se
budou podílet obce, které jsou zřizovatelem ZŠ, ale i ostatní členské obce.

HRA předloží podrobnější kalkulaci, ale předpokládaná cena je cca 35.000 Kč.
Usnesení 10/2012
VH schvaluje zadání a pověřuje servisní organizaci zpracováním analýzy dopadu reformy financování
základního školství.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0

Další VH MR Hranicko se bude konat ve Všechovicích v úterý 6. 3. 2012.

Zapsala: Michaela Škrobánková

Ověřovatel:
Jiří Andrýs
Karel Galas

Ing. Petr Pajdla
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

USNESENÍ VALNÉ HROMADY MIKROREGIONU HRANICKO
Datum a místo: čtvrtek 26. 1. 2012, Býškovice
Revokace 01/2012
VH Mikroregionu Hranicko revokuje usnesení č. 33/2011 o navržené změně stanov MR Hranicko.
Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 01/2012
Valná hromada MR Hranicko schvaluje navrženou změnu stanov dobrovolného svazku „Mikroregion
Hranicko“ v předloženém znění.
Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 02/2012
Valná hromada bere na vědomí dílčí zprávu o přezkoumání hospodaření.
Valná hromada schválila rozpočtové opatření č. 1/2011.
Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 03/2012
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2011 a návrh činnosti na rok
2012.
Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 04/2012
Valná hromada MR Hranicko schvaluje členské příspěvky MR Hranicko dle stanoveného klíče:
paušální částka 4500 Kč na obec a 11 Kč na obyvatele dle stavu obyvatel k 1. 1. 2012 a pověřuje
servisní organizaci přípravou rozpočtu MR na rok 2012.
Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 05/2012
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace o projektech Voda na Potštát a
Protipovodňová opatření.
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení 07/2012
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informaci k projektům OP ŽP – liniová výsadba a
Kompostování v domácnostech.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 08/2012
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informaci ke společnému projektu do POV
Olomouckého kraje a pověřuje servisní organizaci přípravou projektu – Studijní cesta za regionální
značkou JESENÍKY originální značka. Dále VH MR Hranicko bere na vědomí informaci ke společným
projektům do POV MMR.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 9/2012
Valná hromada MR Hranicko schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku od Olomouckého
kraje na spolufinancování projektu „Dobudování cyklostezky Bečva Hustopeče nad Bečvou – Špičky“ a
pověřuje předsedu podpisem smlouvy.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10/2012
VH schvaluje zadání a pověřuje servisní organizaci zpracováním analýzy dopadu reformy financování
základního školství.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0

Ing. Petr Pajdla
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

