
 

VH MR Hranicko 17. června, 2014 

 

Přítomní:  

Alena Veličková, obec Horní Újezd  

Marta Koubková, obec Polom 

Marcela Tomášová, obec Všechovice 

Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou 

Jiří Andrýs, obec Černotín 

Libor Vykopal, obec Ústí 

Vladimír Zamazal, obec Špičky 

Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou 

Eduard Kavala, obec Bělotín 

Ondřich Šnajdárek, obec Klokočí 

Jaroslav Kuchař, obec Opatovice 

Václav Váňa, obec Skalička 

Arnošt Pala, obec Zámrsky 

Jaroslav Šindler, obec Partutovice 

Karel Galas, město Potštát 

Antonín Valenta, obec Horní Těšice 

Bohumil Němec, obec Dolní Těšice 

 

Další přítomní - servisní organizace: 

Marcela Tomášová 

Michaela Škrobánková 

Olga Vilímková 

Žaneta Rosová 

 

PROGRAM 

1. Úvod 

2. Závěrečný účet 2013  

3. Rozpočtové opatření č. 1, pověření Rady schvalováním RO do 2 mil. Kč, výsledek 

hospodaření 

4. Informace o projektu POV MMR 

5. Aktuální informace o dalších realizovaných projektech 

6. Zpráva o přípravě strategie rozvoje regionu 2014+ 

7. Různé 

 

1. Úvod 

Pan P. Pajdla přivítal všechny přítomné na Valné hromadě Mikroregionu Hranicko. Poté jmenoval 

návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu.  

Návrhová komise: O. Šnajdárek (Klokočí)  



 

Ověřovatel zápisu: J. Kuchař (Opatovice), J. Vozáková (Hustopeče n.B.) 

Zapisovatel: Žaneta Rosová 

Přečetl znění programu a vyzval přítomné, zda ho chce někdo doplnit, nikdo nechtěl. 

 

2. Závěrečný účet 2013 

Závěrečný účet 2013 byl zaslán 30. 5. 2014 k vyvěšení na úřední desce. 

Účetní závěrku schvalovala Rada MR Hranicko 12. 6. 2014. 

 

Usnesení 10/2014 

VH MR Hranicko schválila závěrečný účet mikroregionu Hranicko za rok 2013. 
Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 
3. Rozpočtové opatření č. 1 

Rozpočet se nenavyšuje, jen dochází k přesunům mezi položkami – jinak se účtují mzdy projektu 

Meziobecní spolupráce. Také věcná břemena jsou účtovány jinak, než se původně předpokládalo. 

Dále je třeba delegovat na Radu pravomoc schvalování rozpočtových opatření. 

Výsledek hospodaření ve výši 269.069,05 Kč je nyní na účtu 431 Výsledek hospodaření ve 

schvalovacím řízení, je nutné jen převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících 

účetních období. 

 

Usnesení 11/2014 

VH MR Hranicko schválila rozpočtové opatření č. 1. 

Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení 12/2014 

VH MR Hranicko pověřuje Radu MR, aby prováděla rozpočtová opatření do konce roku 2014, a to do 

limitu 2 mil. Kč. 

Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení 13/2014 

VH MR Hranicko schválila převod hospodářského výsledku na účet 432 Výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období. 

Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

4. Informace o projektu POV MMR 

Jak jsme Vás již informovali, byl podpořen projekt z POV MMR – Mikroregion Hranicko cestuje za 

poznáním a představí úspěšné projekty v knize a kalendáři 

Bude se jednat o: Organizaci třídenní studijní cesty (ubytování, průvodce, program, doprava…) do 

Mikroregionu Hustopečsko; Sběr podkladů pro výrobu a vytištění knihy a kalendáře – kniha 840 ks, 

kalendář 1900 ks – tématem jsou realizované projekty v obci v letech 2007-2013. V minulých dnech 

jste byli osloveni, abyste „nominovali“ Vaše projekty do knihy a kalendáře, od většiny to máme, 



 

zbývající musíme co nejrychleji dořešit. Studijní cesta do mikroregionu Hustopečsko se bude konat 2. 

- 4. října 2014, studijní cestu řešíme s manažerem mikroregionu Hustopečsko. 

 

VH MR Hranicko vzala na vědomí informace o projektu Mikroregion Hranicko cestuje za poznáním. 

 

Knihu i kalendář bude vyrábět firma pana Machovského z Olomouce. V nejbližších dnech Vás bude 

kontaktovat, jelikož je třeba nafotit profesionální fotky výstupů projektů. V rámci projektu se budou 

vydávat i kalendáře, každá obec dostane určité množství kalendářů přímo z projektu, kalendáře si lze 

i doobjednat (kdo bude mít zájem nechť kontaktuje kancelář mikroregionu). 

 

5. Aktuální informace o dalších realizovaných projektech 

Třídění odpadu v mikroregionu Hranicko 

V minulých dnech jsme obdrželi zprávu, že jsme byli podpořeni z OPŽP – pořízení kompostérů a 

kontejnerů na tříděný odpad. Předkládáme nabídku na výběrové řízení a dotační management – 

30.000 Kč. 

 

Usnesení 14/2014 

VH MR Hranicko schválila nabídku Hranické rozvojové agentury z.s. a pověřuje předsedu podpisem 

smlouvy. 

Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

V rámci projektu KOMPOSTÉRY II došlo k přemístění/převodu 20 ks kompostérů ze Stříteže do 

Skaličky. Z důvodu této změny dochází i ke změně členských příspěvků: 

 

Usnesení 15/2014 

VH MR Hranicko schválila členský příspěvek obci Skalička ve výši 4220 Kč a vratku členského 

příspěvku obci Střítež nad Ludinou ve výši 4220 Kč. 

Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Voda na Potštát 

Neustále probíhají zápisy o věcných břemenech – je to zdlouhavá práce. 

 

Pracovní týmy 

Projekt byl fyzicky ukončen 31.3.2014. Do 26.7.2014 máme předložit závěrečnou zpráv a konečné 

vyúčtování. Po schválení závěrečné zprávy bude provedeno vyúčtování mzdových příspěvků 

s obcemi. Při kontrole zaplacených příspěvků na projekt jsme zjistili, že některé z obcí nemají 

zaplaceno: Hustopeče 33000, Potštát 18000, Bělotín – 58080. Obce budou obeslány, aby příspěvky 

doplatily. 

 

Den s regionem Hranicko 

Letos proběhl v duchu golfové akademie – v golfovém areálu v Radíkově. 



 

P. Škrobánková zhodnotila akci jako velmi vydařenou, dle našeho odhadu se jí letos zúčastnilo kolem 

200 lidí nejen z občanů regionu Hranicko, ale také z Lipníku n.B, Přerova, Olomouce atd. Na akci si 

lidé mohli vyzkoušet nejen zahrát golf, ale také využít širokou nabídku bohatého programu. Budeme 

rádi, když se akce s takovým úspěchem uskuteční i v příštím roce. 

 

7. Zpráva o přípravě strategie rozvoje regionu 2014+ 

Proběhly další jednání pracovních skupin, kde byly formulovány cíle a aktivity pro jednotlivá opatření. 

V úterý 24. 6. 2014 proběhne veřejné projednání k závěrům pracovních skupin. Od F.Kopeckého 

dostanete pozvánku, prosíme tímto o součinnost – vyvěšení na vývěskách, rozeslání aktivním 

občanům, kteří se zapojují. 

 

8 .Různé 

Dopravní systém Ol. Kraje 

Po schůzce starostů, která proběhla v Hranicích 10. 6. 2014, kde došlo mimo jiné k informaci o 

plánovaných změnách v IDS Ol. Kraje, zajistil p. Kavala účast koordinátora IDS Ol. Kraje (Mgr. 

Jaroslava Tomíka) na dnešní VH mikroregionu. 

P. Tomík je ředitelem příspěvkové organizace KIDSOK a zároveň koordinátor IDS Ol. kraje. Uvedl, že 

cílem kraje je sloučení objednávek obcí v daném kraji na zajištění dopravního systému jejich obce, a 

to z důvodu vysoutěžení lepší ceny u dopravců. Bude to fungovat tak, že Ol. kraj bude mít uzavřeny 

smlouvy s jednotlivými obcemi, dojde k vypovězení stávajícího dopravce, a k následnému podpisu 

nové smlouvy až do roku 2017. Nebude se kalkulovat s počtem obyvatel, dojde k zafixování počtu 

obyvatel k 31. 12. 2013, cena 70 Kč na obyvatele a zafixování této ceny do roku 2017. Obce budou 

měsíčně posílat peníze firmě KIDSOK a ona je bude přeposílat dopravci, tato firma se bude o celý 

systém starat a obce s tím nebudou mít žádnou práci. Cestující budou platit jednotné jízdné v rámci 

 Ol. Kraje, pojedou za stejné peníze v jednotlivých zónách, jak u vlakové tak autobusové dopravy. 

Zástupci firmy žádají starosty o emailové potvrzení, že chtějí do systému vstoupit.  

 

Dotazy:   

Bude cena 70 Kč/obyvatele garantovaná i v případě, že se do systému nezapojí všechny obce? Jaká 

musí být míra zapojení do systému a co obce, které se nebudou chtít zapojit? (p. Zamazal – Špičky) 

Ol. kraj problémy z IDS řeší již 3 roky. V první řadě musíme znát doplatek Ol. kraje do tohoto systému, 

ale předpokládáme, že i kdyby se nepřipojily k systému všechny obce, nemělo by to cenu na 

obyvatele ovlivnit. 

 

Bude ve smlouvě garantováno také zachování dopravní obslužnosti? (pí. Veličková – Horní Újezd) 

Ano ve smlouvě bude jak garance ceny, tak garance zvoleného rozsahu dopravní obslužnosti. 

 

Kolik má Vaše organizace zaměstnanců, jaký byl váš rozpočet, kolik na Ol. kraji ubylo lidí, kteří tento 

systém na Ol. kraji měli na starosti? (p. Kavala – Bělotín) 



 

Organizace KIDSOK má 12 zaměstnanců, jedná se o příspěvkovou organizaci s rozpočtem 4 mil. Kč, 

kolik na kraji s tímto zavedením systému ubylo lidí, nevíme, ale Ol. kraj neměl na starosti tvorbu 

jízdních řádů a dalších činností, které se zavedením systému souvisí. 

 

Jak můžete tvrdit, že budete garantovat cenu až do roku 2017? Dojde ke změně ceny nafty a ceny 

porostou. Také koordinace spojů je nemožná. (p.Kavala – Bělotín) 

Celý kraj je rozdělena na 16 oblastí, kdy dochází k osobnímu jednání s každou oblastí samostatně, a 

to konkrétně se samosprávami obce v těchto oblastech. 

 

Jaká dopravní obslužnost bude garantovaná? (p. Vykopal – Ústí) 

Všichni dostanou jednotnou současnou dopravní obslužnost, ale je možné si po osobní schůzce 

domluvit rozšíření dopravních spojů popřípadě zrušení nějakého spoje. 

 

Městys Hustopeče n. Bečvou neustále řeší napojení spojů na sebe, městys je na rozhraní Ol. kraje, 

Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje a je třeba zkoordinovat dopravní spoje také s těmito 

lokalitami. (pí. Vozáková – Hustopeče n.B.) 

Na základě osobních schůzek s firmou KIDSOK máte možnost připomínkovat návrhy jízdních řádů, né 

vždy je ale úplné sladění technicky možné. 

 

Zapsala: Ž. Rosová 

 

Ověřovatelé zápisu:  

Jaroslav Kuchař 

Júlia Vozáková 

          

 

 

 

 

Petr Pajdla     Karel Galas 

Předseda     místopředseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení Valná hromada MR Hranicko 17.6. 2014 

 

Usnesení 10/2014 

VH MR Hranicko schválila závěrečný účet mikroregionu Hranicko za rok 2013. 
 
Usnesení 11/2014 

VH MR Hranicko schválila rozpočtové opatření č. 1. 

 

Usnesení 12/2014 

VH MR Hranicko pověřuje Radu MR, aby prováděla rozpočtová opatření do konce roku 2014, a to do 

limitu 2 mil. Kč. 

 

Usnesení 13/2014 

VH MR Hranicko schválila převod hospodářského výsledku na účet 432 Výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období. 

 

Usnesení 14/2014 

VH MR Hranicko schválila nabídku Hranické rozvojové agentury z.s. a pověřuje předsedu podpisem 

smlouvy. 

 

Usnesení 15/2014 

VH MR Hranicko schválila členský příspěvek obci Skalička ve výši 4220 Kč a vratku členského 

příspěvku obci Střítež nad Ludinou ve výši 4220 Kč. 

 

 

 

 

 

Petr Pajdla     Karel Galas 

Předseda     místopředseda 

 

 


