VH MR Hranicko 30. září 2014
Přítomní:
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Marta Koubková, obec Polom
Marcela Tomášová, obec Všechovice
Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou
Vladimír Zamazal, obec Špičky
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou
Ondřich Šnajdárek, obec Klokočí
Jaroslav Kuchař, obec Opatovice
Petra Kočnarová, obec Skalička
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Karel Galas, město Potštát
Jana Světlíková, obec Býškovice
Další přítomní - servisní organizace:
Marcela Tomášová
Michaela Škrobánková
Petra Koudelková
PROGRAM
1. Úvod
2. Aktuální informace o realizovaných projektech
- Projekt POV MMR
- Projekt kompostéry a kontejnery 3, členské příspěvky k projektu
- Projekt Liniová výsadba zeleně
- Projekt Pracujme pro naše obce a vzdělávejme se
- Projekt Meziobecní spolupráce
3. Zpráva o přípravě strategie rozvoje regionu 2014+
4. Představení projektu Sdružení místních samospráv
5. Různé
1. Úvod
Pan P. Pajdla přivítal všechny přítomné na Valné hromadě Mikroregionu Hranicko. Poté jmenoval
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Ověřovatel zápisu: Alena Veličková (Horní Újezd), Karel Galas (Potštát)
Zapisovatel: Marcela Tomášová
Přečetl znění programu a vyzval přítomné, zda ho chce někdo doplnit, nikdo nechtěl.
2. Aktuální informace o realizovaných projektech

Projekt POV MMR
M. Škrobánková informovala o průběhu realizace projektu. Ve dnech 2.-4. 10. Proběhne studijní cesta
do Hustopečí. Je ještě několik volných míst, tak pokud ještě někdo váhá, ať se přihlásí nebo nabídne
místo dalším možným účastníkům. Co se týče kalendáře a publikace, je navržená grafika, jakmile
bude kompletní, bude poslána k náhledu a připomínkování na obce. Kalendář musí být vytištěný do
konce října.
Projekt kompostéry a kontejnery 3
Proběhlo výběrové řízení na dodávku kompostérů a kontejnerů. Bylo osloveno 5 firem, obdrželi jsme
2 nabídky, z nichž levnější zvítězila. S firmou je uzavřena kupní smlouva a podklady odeslány ke
kontrole na SFŽP. Nyní dojednáváme s vítěznou firmou, zda je možné dodat dodávku do 15.11.2014
tak, aby mohlo být proplaceno ze SFŽP ještě letos, nebo dodávka proběhne až 3-4/2015. Zatím to
spíš vypadá, že kontejnery nebudou do listopadového termínu vyrobeny, proto se předpokládá
přesunutí dodávky na 3-4/2015. Proto ani členské příspěvky na dofinancování nebudou projednávány
nyní, ale až na další valné hromadě.
Projekt Liniová výsadba zeleně
Projekt výsadby zeleně probíhá, během realizace došlo ke 3 drobným změnám, které byly na SFŽP a
AOPK nahlášeny a schváleny. P. Zábojník (realizační firma) má konečný termín 11/2014 pro realizaci,
poté dojde ještě k následné péči.
Projekt Pracujme pro naše obce a vzdělávejme se
Projekt je ukončen, je předložena závěrečná zpráva. Po jejím schválení dojde k vyúčtování příspěvků
s obcemi a případném finančním vypořádání.
Projekt Meziobecní spolupráce
Na realizaci projektu pracujeme podle stanoveného harmonogramu, po analytické části jsme začali
připravovat návrhovou část pro oblasti Školství, Sociální služby, Odpady. Bylo zpracováno 4. Volitelné
téma Zaměstnanost a podpora podnikání – analytická část. Průběžně zapracováváme připomínky,
které vznikly jednak z pracovních skupin, ale také ty, které jsme obdrželi od Svazu měst a obcí
Projekt Cyklostezka Bečva
K tomuto projektu proběhla kontrola z auditního orgánu ministerstva financí. Výsledek byl s tím, že
během VŘ došlo k chybě – diskriminaci uchazečů a byla vyměřena sankce 386 tis. Kč. Po podrobném
prostudování nabídek a zadávací dokumentace, konzultaci s úřadem regionální rady ROP Střední
Morava a právníkem jsme podali vyjádření k návrhu zprávy o auditu. Auditní orgán si vyžádal další
podklady a přehodnotil svoje stanovisko. Postup byl uznán jako správný a sankce udělena nebyla.
3. Zpráva o přípravě strategie rozvoje regionu 2014+
F. Kopecký - 31.8. byla odevzdána pracovní verze Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 ke
zveřejnění na webu MMR jako výstup projektu MASky podpořeného z OP TP. Obsahuje na 100 stran
analýz, které jsou tak z 90% hotovy. Na podzim a v zimě nás čeká dopracování detailních aktivit a

opatření k jednotlivým prioritám a specifickým cílům, porovnání aktivit naší strategie s nabídkou
operačních programů a vytvoření akčního plánu, tj. už "fichí", organizačních postupů apod. MAS se
teĎ soustřeďuje na standardizaci, nezbytný krok, bez kterého nemůže být strategie dopracována.
MAS chce žádost o standardizaci podat do konce roku, hotovou strategii pak k posouzení na MMR
odevzdat na jaře 2015. Je potřeba zvýšit účast a zájem o pracovní skupiny, sejdou se znovu zřejmě v
listopadu.
4. Představení projektu Sdružení místních samospráv
F. Kopecký informoval, že MAS je zapojena do projektu, který realizuje Sdružení místních samospráv.
V rámci projektu jsou navržena tyto téma:
1.Doprava a veřejná dopravní obslužnost
2.Regionální školství
3.Protipovodňová opatření, krizový management
4.Odpadové hospodářství
5.Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností
MAS Hranicko by v rámci projektu řešila na svém území: téma č. 1,2,5
5 .Různé
P. Zamazal – není dokončen kousek cyklostezky Bečva – u Kačeny, v délce 166 m. Mělo by se to
dořešit.
Návrh – cyklostezky by se měly v dalším období řešit komplexně. Proto by bylo nejlepší provést
zmapování sítě cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko, navrhnout kritická místa, kde je potřeba
situaci řešit, tj. aby se postupovalo koncepčně. Nejlépe by bylo nechat si zpracovat tuto studii a pak
pokračovat v přípravě projektů a realizace podle tohoto dokumentu. Úkol: oslovit možné firmy, které
by zmapování a studii provedly, abychom věděli, jaký může být objem prostředků zatím na studii.
F. Kopecký – možná bychom to mohli řešit v rámci projektu SMS – téma doprava.
F. Kopecký – v rámci rozjezdu nového období, nárůstu objemu financí rozdělovaných MAS a to i z
jiných OP (IROP, OP ZAM) řešených jinými ministerstvy a neznámým podmínkám a pravidlům a
vzhledem k tomu, že je předpoklad, že HRA bude významným zpracovatelem žádostí o dotaci do
programů administrovaných MASkou, chce MAS po konzultaci s odborníky z NS MAS i SZIFu oddělit
právní zakladatelský vztah MAS od Hranické rozvojové agentury, tj. MAS by již neměla být
zakladatelem. Již se o tomto problému diskutovalo na Radě MR, také v orgánech MAS, proběhlo
jednání se zástupci města Hranice (p. Ondriášová, p. Tvrdoňová) o možném nahrazujícím zakladateli
HRA. Na základě tohoto jednání proběhla analýza všech možných řešení:
- 1 zakladatel zůstat nemůže
- transformace na ústav není možná – nebyla by zachována historie HRA, což vzhledem k
realizovaným projektům v současnosti i minulosti není možné, je potřeba dodržet dobu udržitelnosti
- přeměna na spolek neakceptovatelná kvůli zcela odlišnému účelu a uspořádání právní subjektivity
Varianta řešení: nalezení subjektu, který by nahradil MAS jako zakladatele HRA

a) město Hranice – silný subjekt, ORP. Podobně je tomu v mikroregionu Valašskomeziříčskokelečsko,
kdy Valašské Meziříčí „táhne“ celý region, zastřešuje společné aktivity pro všechny členské obce.
b) ostatní mikroregiony v ORP Hranice – Záhoran, Rozvodí, Podlesí. Nejednalo by se o to, že HRA
bude dělat automaticky servis pro všechny tyto subjekty (samozřejmě pokud by byl zájem, tak může),
ale šlo by pouze o zakladatelství a další spolupráci v předem dohodnuté míře, rozsahu i poměru
hlasovcích práv, práva a povinnosti by byly dále smluvně upraveny. Nutno podoktnout, že ze
zakladatelství neplynou žádné povinnosti k HRA co se týče např. placení příspěvků a odpovědnosti za
ztráty a škody atd. Tímto směrem žádná jednání zatím neproběhla.
F. Kopecký upozornil, že by se tento problém měl řešit co nejdříve po volbách, aby MAS vstoupila do
procesu standardizace už bez právního vztahu k agentuře.
Zapsala: Marcela Tomášová
Ověřovatelé zápisu:
Alena Veličková
Karel Galas

Petr Pajdla
Předseda

Karel Galas
místopředseda

