VH MR Hranicko 30. května 2013, IC Moravská brána
Přítomní: dle prezenční listiny
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Karel Galas, město Potštát
Marta Koubková, obec Polom
Marcela Tomášová, obec Všechovice
Oldřich Šnajdárek, obec Klokočí
Jaroslav Kuchař, obec Opatovice
Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou
Libor Vykopal, obec Ústí
Vladimír Zamazal, obec Špičky
Radka Ondriášová, město Hranice
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou
Arnošt Pala, obec Zámrsky
Petra Kočnarová, obec Skalička
Eduard Kavala, obec Bělotín
Další přítomní - servisní organizace:
Pavla Bíbrlíková, HRA
Návrh programu:
1. Úvod
2. OPLZZ – realizace projektu, úvěr na předfinancování projektu
3. OPŽP – Protipovodňová opatření, členské příspěvky na dofinancování realizace
4. OPŽP – Kompostéry pro domácnosti – 2. projekt
5. Rozpočtové opatření č. 1
6. Cyklostezka Bečva – vyúčtování akce
7. OP CZ-PL – přeshraniční spolupráce
8. Voda na Potštát – současný stav
9. Návrh spolupráce s mikroregionem Valašskomeziříčko-Kelečsko
10. Nákupy energií na rok 2014
11. Zpráva o přípravě strategie rozvoje regionu 2014+
12. Různé
Petr Pajdla přivítal přítomné, jmenoval návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Návrhová komise: J. Vozáková, V. Zamazal
Ověřovatel zápisu: R. Ondriášová, L. Vykopal
Zapisovatel: P. Bíbrlíková

2. OPLZZ – realizace projektu, úvěr na předfinancování projektu
M. Tomášová informovala o potřebě pořízení úvěru k profinancování projektu Pracovní pro naše
obce a vzdělávejme se. Finanční prostředky z úvěru budou poskytnuty na platy zaměstnanců, školení,
kurzy a nepřímé výdaje.
Úvěr byl poptán u České spořitelny, která poskytla tyto podmínky:
Výše úvěru do 2 mil. Kč
Úrok 1,73% p.a.
Splatnost do konce doku 2014.
Splácení úvěru průběžně, jak bude přijímána dotace.
Usnesení 13/2013
VH MR Hranicko po projednání schvaluje úvěrovou smlouvu na financování projektu „Pracujme pro
naše obce a vzdělávejme se“ a pověřuje předsedu podpisem úvěrové smlouvy.
Pro: 14 , Proti: 0, Zdržel se: 0
3. OPŽP – Protipovodňová opatření, členské příspěvky na dofinancování realizace
M. Tomášová informovala o rozdělení členského příspěvku na dofinancování projektu Přírodě blízká
protipovodňová opatření. Výše členských příspěvků byla stanovena zástupce firmy Pöyry p. Sehnal,
který určil výši příspěvků za obce dle počtu navržených opatření.
Došlo k navýšení celkové ceny z důvodu změny sazby DPH o 1%.
Připomínky:
J. Šindler – mají počet opatření srovnatelné s Hranicemi a dalšími vysoce exponovanými místy. Při
obhlídce obce s firmou Pöyry poukázal starosta na všechna možná místa, kde by bylo možné některá
opatření navrhnout, firma je všechny zpracovala (resp. pouze zanesla do mapy, jelikož od obce
dostali podrobné informace), i když dle mínění starosty nebyla všechna nezbytná.
P. Pajdla – poukázal na fakt, že stanovení příspěvků bylo stanoveno na prostý počet bez přihlédnutí
k náročnosti konkrétních opatření. Klíč pro členské příspěvky, který byl stanovený firmou Pöyry je
návrh, o kterém se může dál diskutovat. Může být navržen jiný klíč.
J. Šindler – navrhnul, že příspěvek by se mohl skládat z 50% paušálu a 50% dle množství opatření.
L. Vykopal – návrh klíče dle finanční náročnosti jednotlivých opatření, které bude stejně firma Pöyry
v budoucnosti stanovovat.
Konečným rozhodnutím bylo přizpůsobit se aktuálními klíči navrženým firmou Pöyry .
Během projednání tohoto bodu přišla M. Koubková
Usnesení 14/2013
VH MR Hranicko po projednání schvaluje členské příspěvky na spolufinancování projektu „Studie
proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření“.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. OPŽP – Kompostéry pro domácnosti – 2. projekt

M. Tomášová informovala o výstupech z VŘ na kompostéry – bylo obesláno 5 firem, přišly 3 nabídky,
hodnocení proběhlo dle nejnižší ceny.
Vyhodnocení: nejnižší nabídka MEVA Ostrava – nejnižší ceny byla u obou typů kompostérů:
2 044,9 Kč/ks 720 l – 145 ks = celkem 296 510,5 vč. DPH,
2262,7 Kč/ks 900 l – 376 ks = celkem 850 775,2 vč. DPH
Financování bylo rozděleno na členské příspěvky pro každou obec dle počtu odebraných kompostérů.
Spolufinancování 10% + částka za výběrové řízení.
Usnesení 15/2013
VH MR Hranicko po projednání schvaluje rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na kompostéry.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 16/2013
VH MR Hranicko schvaluje SoD s Meva-Ostrava s.r.o. a pověřuje předsedu podpisem smlouvy.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 17/2013
VH MR Hranicko schvaluje členské příspěvky na spolufinancování projektu „Kompostéry pro
domácnosti“.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Rozpočtové opatření č. 1
M. Tomášová informovala o změnách v rozpočtu:
převod mezi účty – ČNB 1000 Kč (založení účtu).
příjmy – 400 000 Kč – příspěvek na Cyklostezku Bečva z Olomouckého kraje
Nižší čerpání úvěru na profinancování projektu Cyklostezky Bečva
Výdaje – nákup pracovních oděvů, dokoupení stolního PC, převod mezi účty a splacení úvěru – nižší
částka.
Usnesení 18/2013
VH MR Hranicko schvaluje RO č. 1.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Cyklostezka Bečva – vyúčtování akce
P. Bíbrlíková – informovala o realizaci projektu Dobudování Cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad
Bečvou – Špičky, který byl zcela ukončen. Na základě konečného vyúčtování akce bylo zjištěno, že
nebyly využity všechny členské příspěvky od zapojených obcí a na základě toho budou členské
příspěvky vráceny zpět obcím.
Usnesení 19/2013
VH MR Hranicko bere na vědomí zprávu o vyúčtování akce „Dobudování cyklostezky Bečva“.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 20/2013
VH MR Hranicko schvaluje vratku nespotřebovaných členských příspěvků Hustopečím nad Bečvou,
Špičkám, Miloticím nad Bečvou.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. OP CZ-PL – přeshraniční spolupráce
P. Bíbrlíková informovala o plánování projektu spolupráce spolků do OP Přeshraniční spolupráce ČR –
PR. Jednání s polským partnerem probíhá od března 2013, 4. 6. 2013 proběhne schůzka na
společném sekreteriátu JTS, kde bude konzultována náplň projektu a následně budou sezvání
starostové a zástupci spolků, kteří projevili zájem se do projektu zapojit na detailním určení aktivit
projektu. Po vytvoření projektu je potřeba finálně schválit realizaci včetně výše spolufinancování
proutku.
Usnesení 21/2013
VH MR Hranicko schvaluje podání projektu do OP přeshraniční spolupráce ČR-PL a pověřuje Radu MR
projednáním finální žádosti.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Voda na Potštát – současný stav
M. Tomášová – informovala o stavu projektu Vody na Potětát. Byla podána žádost o kolaudaci na
stavebním úřadu, bude co nejdříve vyřešeno, musí být do konce června vydáno a podáno na MZE.
VaK Přerov – smlouva o pronájmu a provozu vodovodu, kvůli fakturování musí čekat po
zkolaudování. Pak začneme fakturovat a je potřeba se domluvit, kdy fakturace skončí.
Usnesení 22/2013
VH MR Hranicko po projednání schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu na
Potštát.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
9. Návrh spolupráce s mikroregionem Valašskomeziříčko-Kelečsko
Pajdla – proběhlo jednání s manažerem VMK Šulákem – návrh na spolupráci do budoucího
programového období. Dělají velké množství aktivit. Vzájemná pomoc při realizaci vlastních projektů,
spolupráce na úrovni společných projektů.
Konkrétní návrhy zatím nejsou, ale do budoucna by se mohly začít realizovat.
Smlouva byla obecně pojata – aby zahrnovala všechny aktivity, které by mohly v budoucnu nastat.
Spolupráce nadregionální bude kladně hodnocena při podávání projektů v budoucnosti.
VMK nemá zázemí servisní organizace jako MR Hranicko (HRA), mohli by toho taky využít.
Usnesení 23/2013

VH MR Hranicko po projednání schvaluje partnerskou smlouvu s Mikroregionem ValašskomeziříčskoKelečsko a mikroregionem Poodří. VH pověřuje Radu MR (předsedu) k jednání o aktivitách
partnerské smlouvy s MR Valašskomeziříčsko-Kelečsko a MR Poodří.
Pro: 14 Proti: 1, Zdržel se: 0
10. Nákupy energií na rok 2014
M. Tomášová informovala, že obeslala obce kvůli aktualizaci odběrných míst, pro poptání společného
odběru energie v roce 2014.
Připomínky:
V. Zamazal – nutnost vyřídit smlouvu do konce tohoto roku, aby bylo vše jasné, jakmile se začne
odebírat od nového roku.
Nákup energií představil Organizačně správní institut – formou nákupu na burze.
Ve společném nákupu se bude pokračovat, do konce června se udělá předvýběr, poté se rozhodne,
jakým způsobem se bude pokračovat – jestli přes burzu nebo stejnou formou jako doposud.

11. Zpráva o přípravě strategie rozvoje regionu 2014+
Probíhá příprava strategie, proběhly dotazníky mezi občany, podnikateli, cestovním ruchu,
starostové, řízené rozhovory na školách, podniky.
Dále budou probíhat schůzky strategického výboru.
12. Různé

Zapsala: P. Bíbrlíková
Ověřovatelé zápisu:

Petr Pajdla
Předseda

Karel Galas
místopředseda

Výpis usnesení z VH MR Hranicko 30. 5. 2013
Usnesení 13/2013
VH MR Hranicko po projednání schvaluje úvěrovou smlouvu na financování projektu „Pracujme pro
naše obce a vzdělávejme se“ a pověřuje předsedu podpisem úvěrové smlouvy.
Pro: 14 , Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 14/2013
VH MR Hranicko po projednání schvaluje členské příspěvky na spolufinancování projektu „Studie
proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření“.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 15/2013
VH MR Hranicko po projednání schvaluje rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na kompostéry.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 16/2013
VH MR Hranicko schvaluje SoD s Meva-Ostrava s.r.o. a pověřuje předsedu podpisem smlouvy.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 17/2013
VH MR Hranicko schvaluje členské příspěvky na spolufinancování projektu „Kompostéry pro
domácnosti“.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 18/2013
VH MR Hranicko schvaluje RO č. 1.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 19/2013
VH MR Hranicko bere na vědomí zprávu o vyúčtování akce „Dobudování cyklostezky Bečva“.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 20/2013
VH MR Hranicko schvaluje vratku nespotřebovaných členských příspěvků Hustopečím nad Bečvou,
Špičkám, Miloticím nad Bečvou.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 21/2013
VH MR Hranicko schvaluje podání projektu do OP přeshraniční spolupráce ČR-PL a pověřuje Radu MR
projednáním finální žádosti.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 22/2013
VH MR Hranicko po projednání schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu na
Potštát.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 23/2013
VH MR Hranicko po projednání schvaluje partnerskou smlouvu s Mikroregionem ValašskomeziříčskoKelečsko a mikroregionem Poodří. VH pověřuje Radu MR (předsedu) k jednání o aktivitách
partnerské smlouvy s MR Valašskomeziříčsko-Kelečsko a MR Poodří.
Pro: 14 Proti: 1, Zdržel se: 0

Ing. Petr Pajdla
předseda svazku

Karel Galas
místopředseda svazku

