
 

VH MR Hranicko 12. června 2012, obecní úřad Střítež nad Ludinou 

 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Alena Veličková, obec Horní Újezd  

Vladimír Zamazal, obec Špičky 

Karel Galas, město Potštát 

Marta Koubková, obec Polom 

Jaromír Blaha, obec Jindřichov 

Marcela Tomášová, obec Všechovice 

Arnošt Pala, obec Zámrsky 

Oldřich Šnajdárek, Klokočí 

Jaroslav Šindler, Partutovice 

Jaroslav Kuchař, obec Opatovice 

Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou 

Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou 

 

Další přítomní - servisní organizace: 

Pavla Vaculová, HRA 

 

Návrh programu: 

1. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2012 

2. Rozpočtové opatření č. 1  

3. Příspěvky na dobudování cyklostezky Bečva 

4. Příspěvky na projektu Cyklostezka Bělotín - Hranice  

5. Poptávka energií 2012 

6. Projekt POV MMR – publikace Život v obcích regionu Hranicko 

7. Výsledky výběrového řízení na liniovou výsadbu 

8. Informace k projektu – spolupráce hasičů 

9. Informace k projektu – OPLZZ (nezaměstnaní) 

10. Různé 

 

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

Návrhová komise: Júlia Vozáková, Karel Galas 

Ověřovatel zápisu: Jaromír Blaha, Jaroslav Šindler 



 

Zapisovatel: Pavla Vaculová 

 

1. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2012 

M. Tomášová představila závěrečný účet Mikroregionu Hranicko dle připravených podkladů a vyzvala 

k dotazům k některým položkám.  

Zpráva o výsledku hospodaření byla také předložena v podkladech pro Valnou hromadu. 

 

Usnesení 22/2012 

Valná hromada MR Hranicko schválila závěrečný účet mikroregionu Hranicko na rok 2011. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 

2. Rozpočtové opatření č. 1  

M. Tomášová informovala o nutnosti úpravy položek rozpočtu v souvislosti s projektem spolupráce 

škol a dalších projektů. Došlo k převodu částky kvůli vyrovnání rozpočtu, aby nebyl rozpočet 

v minusu. 

Vzhledem k dalším plánovaným projektů bude nutné v blízké době schválit další změnu rozpočtu, 

tedy další rozpočtové opatření. Z toho důvodu je navrženo pověřit Radu MR Hranicko schválením 

rozpočtového opatření do výše 5 mil. Kč.  

 

Usnesení 23/2012 

Valná hromada MR Hranicko schválila rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého materiálu. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Usnesení 24/2012 

Valná hromada MR Hranicko pověřuje Radu MR Hranicko k provádění rozpočtových opatření v roce 

2012 do maximální výše 5 mil. Kč. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 

3. Příspěvky na dobudování cyklostezky Bečva 

P. Vaculová informovala o výsledcích výběrového řízení: vítěznou firmou se stala firma SWIETELSKY 

stavební s.r.o., jejíž nabídka zněla na cenu 9 506 386 vč. DPH, na základě konečného rozpočtu 

projektu byly stanoveny členské příspěvky na spolufinancování projektu za jednotlivé obce, v jejich 

katastru se budovaný úsek nachází. Výše členských příspěvků je následující: 

Hustopeče nad Bečvou 346 641 Kč 

Milotice nad Bečvou  341 642 Kč 

Špičky      92 792 Kč 

 

Usnesení 25/2012  



 

Valná hromada MR Hranicko schválila příspěvky na dobudování Cyklostezky Bečva dle předloženého 

materiálu. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 

4. Příspěvky na projektu Cyklostezka Bělotín - Hranice  

P. Vaculová informovala o projektu: na základě žádosti města Hranice a obce Bělotín byl podán návrh 

na Radě MR Hranicko 17. května 2012 k podání projektu Vybudování cyklostezky Bělotín – Hranice 

Mikroregionem Hranicko. Návrh byl schválen a Hranice i Bělotín přislíbili úhradu nákladů spjatých 

s podání žádosti o dotaci: Zpracování žádosti o dotaci Hranickou rozvojovou agenturou (32 200 Kč), 

zpracování Popisu investičního záměru (42 000 Kč). Tyto náklady si rozdělí Hranice a Bělotín napůl. 

Mimořádné členské příspěvky tak budou ve výši: 

Bělotín  37 100 Kč 

Hranice 37 100 Kč  

 

Usnesení 26/2012  

Valná hromada MR Hranicko schválila mimořádný členský příspěvek na vybudování cyklostezky 

Bělotín-Hranice. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 

5. Poptávka energií 2012 

M. Tomášová informovala o stávajícím stavu smluv na společný nákup energií, stále nejsou uzavřeny 

dodatky ke smlouvě, kde bude uvedena přesná sazba, ale nabídka je závazná, kvůli dlouhým 

prodlevám je vhodné již nyní podat poptávku na dodavatele.  

Hustopeče měly jednání s pí. Skálovou, aktuální nabídka je výhodnější, čím dříve podáme poptávku, 

tím jsou schopni nám poskytnout lepší nabídku. 

 

Usnesení 27/2012  

Valná hromada MR Hranicko schválila poptávku elektrické energie a plynu na rok 2013. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 

6. Projekt POV MMR – publikace Život v obcích regionu Hranicko 

P. Vaculová informovala o projektu Život v obcích regionu Hranicko, v rámci které vznikne kniha o 

členských obcích a sada pohlednic. Přípravu a realizaci projektu bude mít na starosti externí 

dodavatel Jiří Nebeský, který představil návrh konceptu knihy a způsob budoucí spolupráce. Celkový 

rozpočet projektu je 284 200 Kč. Na tuto částku zní i smlouva s J. Nebeským. P. Vaculová představila 

návrh klíče pro určení členských příspěvků na spolufinancování: počty knih budou určeny dle počtu 

obyvatel, s minimálním množství 20 ks na obec. V případě, že budou obce chtít více výtisků, bude to 

možné, ale bude nutné rozdíl doplatit. Informace o klíči spolufinancování, jako i o projektu samotném 

budou rozeslány na všechny členské obce. 

 



 

Usnesení 28/2012  

a) Valná hromada MR Hranicko schválila smlouvu o dílo s Jiřím Nebeským na kompletní 

zpracování a vydání knihy a sad pohlednic v rámci projektu Život v obcích mikroregionu 

Hranick.  

b) VH schvaluje klíč pro financování spoluúčasti dle přiložených podkladů a schvaluje výši 

příspěvků na vydání publikací a počty publikací v minimálním počtu 20 ks na obec a 10 ks 

pohlednic na obec. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 

7. Výsledky výběrového řízení na liniovou výsadbu 

M. Tomášová informovala o aktuálním stavu projektu Výsadba liniové zeleně. Projekt nebyl vybrán 

k podpoře, ale byl umístěn do zásobníku projektů, je tady možné, že v budoucnosti bude tento 

projekt podpořen, zatím však nejsou jasné podmínky, za jakých bude moci být takový projekt 

podpořen. Na konci března bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Nabídky, které přišly, 

podstatným způsobem snížily plánovanou cenu. Otázkou je zdali výběrové řízení dotáhnout do 

konce, pro případ podpoření projektu.  

Výběrové řízení by se mělo dotáhnout do konce. Smlouva s vítězným dodavatelem bude obsahovat 

formulaci: MR Hranicko může od smlouvy odstoupit, pokud nebude příslib dotace získán do konce 

června 2013 bez jakýchkoli sankcí. 

 

Usnesení 29/2012 

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace k výběrovému řízení k projektu „Liniová 

výsadba v obcích mikroregionu Hranicko“ a pověřuje Radu MR Hranicko dokončení výběrového 

řízení.  

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 

8. Informace k projektu – spolupráce hasičů 

P. Vaculová informovala, že projekt Hasiči, překračujme hranice! byl podpořen z Fondu 

mikroprojektů, ale polský partner podpořen nebyl. Aby byl naplněn cíl projektu, musí dojít 

k přeshraniční spolupráci. P. Vaculová bude jednat s polským partner o zapojení do projektu, alespoň 

částečně, aby bylo možné projekt zrealizovat. O dalším vývoji budou zapojené obce informovány. 

 

Usnesení 30/2012 

VH bere na vědomí informaci k projektu Hasiči, překračujme hranice! 

 

9. Informace k projektu – OPLZZ (nezaměstnaní) 

1.6. začal projekt, kdy se řeší administrativní a provozní záležitosti, od 1. 7. budou vytvořena pracovní 

místa, s jednotlivými obcemi je v kontaktu  M. Tomášová, jsou vytipovaní lidé na pracovní místa, 

komunikováno s úřadem práce,  Příspěvek na jedno pracovní místo cca 3 tis. Kč. Bude vytvořeno 20 



 

pracovních míst. V rámci projektu bude nakoupeno vybavení a realizovány školení, pro zajištění 

dodavatelů bude realizován marketingový průzkum. 

 

Usnesení 31/2012 

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace o zahájeném projektu „Pracujeme pro naše 

obce a vzdělávejme se z OPLZZ“. 

Valná hromada MR Hranicko pověřuje předsedu k podepsání smluv s dodavateli v rámci tohoto 

projektu – vzdělávání, rekvalifikace. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 

10. Různé 

Studijní cesta na Jesenicko: M. Tomášová informovala o projektu z POV OK, v rámci kterého bude 

realizována studijní cesta na Jesenicko. První termín 13. – 15. 6. nebyl naplněn, proto byl přesunu na 

první týden v říjnu. Studijní cestu bude zajišťovat Hranická rozvojová agentura. 

 

Usnesení 32/2012 

Valná hromada MR Hranicko schválila smlouvu o dílo s Hranickou rozvojovou agenturou na zajištění 

studijní cesty do regionu Jeseníky. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Výroba kalendářů: M. Tomášová představila návrhy kalendářů – přítomní se shodli na formátu fotky 

ve fotce. Na kalendáři se pracuje, aktuálně jsou foceny současné fotografie. 

Informace k Vodě na potštát – práce probíhají, téměř hotovo, ukončení v červnu/červenci, nachystat 

slavnostní zahájení. 

Zapsala: Pavla Vaculová 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaromír Blaha 

           Jaroslav Šindler 

 

Ing. Petr Pajdla                                                                          Karel Galas 

předseda svazku                                                              místopředseda svazku 

 

 

 

 



 

 

USNESENÍ VALNÉ HROMADY 12.6.2012 

 

Usnesení 22/2012 

Valná hromada MR Hranicko schválila závěrečný účet mikroregionu Hranicko na rok 2011. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 
Usnesení 23/2012 

Valná hromada MR Hranicko schválila rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého materiálu. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Usnesení 24/2012 

Valná hromada MR Hranicko pověřuje Radu MR Hranicko k provádění rozpočtových opatření v roce 

2012 do maximální výše 5 mil. Kč. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 
Usnesení 25/2012  

Valná hromada MR Hranicko schválila příspěvky na dobudování Cyklostezky Bečva dle předloženého 

materiálu. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 
Usnesení 26/2012  

Valná hromada MR Hranicko schválila mimořádný členský příspěvek na vybudování cyklostezky 

Bělotín-Hranice. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 
Usnesení 27/2012  

Valná hromada MR Hranicko schválila poptávku elektrické energie a plynu na rok 2013. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 
Usnesení 28/2012  

a) Valná hromada MR Hranicko schválila smlouvu o dílo s Jiřím Nebeským na kompletní 

zpracování a vydání knihy a sad pohlednic v rámci projektu Život v obcích mikroregionu 

Hranick.  



 

b) VH schvaluje klíč pro financování spoluúčasti dle přiložených podkladů a schvaluje výši 

příspěvků na vydání publikací a počty publikací v minimálním počtu 20 ks na obec a 10 ks 

pohlednic na obec. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 
Usnesení 29/2012 

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace k výběrovému řízení k projektu „Liniová 

výsadba v obcích mikroregionu Hranicko“ a pověřuje Radu MR Hranicko dokončení výběrového 

řízení.  

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 
Usnesení 30/2012 

VH bere na vědomí informaci k projektu Hasiči, překračujme hranice! 

 
Usnesení 31/2012 

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace o zahájeném projektu Pracujeme pro naše 

obce a vzdělávejme se z OPLZZ. 

Valná hromada MR Hranicko pověřuje předsedu k podepsání smluv s dodavateli v rámci tohoto 

projektu – vzdělávání, rekvalifikace. 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 
Usnesení 32/2012 

Valná hromada MR Hranicko schválila smlouvu o dílo s Hranickou rozvojovou agenturou na zajištění 

studijní cesty do regionu Jeseníky 

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

 

Ing. Petr Pajdla                                                                          Karel Galas 

předseda svazku                                                              místopředseda svazku 

 


