VH MR Hranicko 31. března 2015
Přítomní:
Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Libor Vykopal, obec Ústí
Jaroslav Kuchař, obec Opatovice
Jiří Andrýs, obec Černotín
Vladimír Zamazal, obec Špičky
René Passinger, město Potštát
Ondřich Šnajdárek, obec Klokočí
Ivan Fibich, obec Bělotín
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Jaromír Blaha, obec Jindřichov
Václav Sládeček, obec Polom
Další přítomní - servisní organizace:
Marcela Tomášová
Michaela Škrobánková
Petra Koudelková
Žaneta Rosová
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1. Úvod
Paní předsedkyně MR Hranicko Júlia Vozáková přivítal všechny přítomné na Valné hromadě
Mikroregionu Hranicko. Poté jmenoval zapisovatele, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Návrhová komise: Vladimír Zamazal (Špičky), Ivan Fibich (Bělotín) a Jiří Andrýs (Černotín)
Ověřovatel zápis: Alena Veličková, Jaroslav Šindler
Zapisovatel: Žaneta Rosová
Hlasování: (pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)

Poté přečetla znění programu a vyzvala přítomné, zda ho chce někdo doplnit. Žádné doplnění
programu nebylo navrženo, proto došlo ke schvalování navrženého programu.

Valná hromada MR Hranicko schválila program VH.
Pro:13, Proti:0, Zdržel se:0

2. Rozpočet 2015, rozpočtový výhled 2016 – 2017
Paní Tomášová uvedla, že MR Hranicko rozeslal k vyvěšení Rozpočet na rok 2015 a Rozpočtový výhled
na rok 2016-2017. V rozesílané Rozpočtu nebyly uvedeny pod položkou 4121 – Neinvestiční přijaté
dotace od obcí, jedná se o příspěvky od obcí na projekt „Liniová výsadba zeleně v obcích MR
Hranicko“ z OPLZZ. Tento příjem byl na straně výdajů vyrovnán položkou 5901 – Rezerva. Dále na
straně výdajů došlo k rozdělení položek v rámci Grantového programu – na spolky a školy, dále bylo
uvedeno zákonné pojištění. V rozpočtu jsou uvedeny veškeré příjmy, o kterých víme, že je budeme
v roce 2015 realizovat.
Rozpočtový výhled je dělaný do výše běžných členských příspěvků.
Dotazy k rozpočtu ani k rozpočtovému výhledu nebyly.

Usnesení 1/2015
VH MR Hranicko schválila rozpočet na rok 2015.
Pro:13, Proti:0, Zdržel se:0

Usnesení 2/2015
VH MR Hranicko schválila rozpočtový výhled na roky 2016-2017.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0

Marcela Tomášová uvedla, že do konce dubna by měly být do obcí zapojených do projektu Třídění
odpadu v mikroregionu Hranicko dodány kompostéry a kontejnery. Členské příspěvky na
dofinancování projektu jsou uvedeny v rozpočtu.

Usnesení 3/2015
VH MR Hranicko schválila čl. příspěvky na kompostéry a kontejnery dle předloženého materiálu.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0

Co se týká členských příspěvků do MR Hranicko, tak z minulé VH 9. 12. 2014 vyvstal podnět zvýšit čl.
příspěvky o 2-4 Kč/obyvatele (celkově tedy 13-15 Kč/obyvatele) s čímž město Hranice nesouhlasilo a
proto členské příspěvky zůstávají ve stejné výši jako doposud čili 11 Kč/obyvatele a 4500 Kč na obec.
3. Aktualizace směrnic – o cestovních náhradách, o odpisech
Paní Tomášová uvedla, že se jedná o aktualizaci směrnice v souladu se Zákoníkem práce.
Usnesení 4/2015
VH MR Hranicko schválila aktualizaci směrnice o cestovních náhradách č. 5.
Pro:13, Proti:0, Zdržel se:0

Paní Tomášová dále uvedla, že paní účetní aktualizovala směrnici o odepisování dlouhodobého
majetku a to prostřednictvím dodatku. Jedná se o změnu, která řeší odepisování majetku do nulové
zůstatkové ceny.

Usnesení 5/2015
VH MR Hranicko schválila dodatek č. 1 směrnice č. 7 Odpisový plán.
Pro:13, Proti:0, Zdržel se:0

4. Rozpočtová opatření na rok 2015 a Zpráva z přezkoumání hospodaření
Paní Tomášová uvedla, že dne 18. 3. 2015 proběhla na MR Hranicko kontrola z Krajského úřadu Ol.
kraje, při níž byly zjištěny určité nedostatky a to konkrétně chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků. Kontrolou výkazu Fin 2-12 M sestaveného 31. 12. 2014 bylo zjištěno, že

rozpočtové opatření č. 5/2014 schválené předsedkyní svazku k 31. 12. 2014 bylo přeneseno do
výkazu Fin 2-12 M v odlišné podobě.
Paní Tomášová dále uvedla, že by bylo vhodné stejně jako v minulých letech, aby VH MR Hranicko
dala pověření Radě MR Hranicko provádět rozpočtová opatření v daném roce. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Hranicko za rok 2014 bude součástí závěrečného účtu.

Pan Bláha se dotázal, zda je nutné mít v usnesení uvedený finanční limit. Několik ostatních starostů
uvedlo, že oni ve svých zastupitelstvech limit nemají, proto je návrh, aby Rada dostala pověření
provádět rozpočtová opatření na rok 2015 bez limitu.

Usnesení 6/2015
VH MR Hranicko pověřuje Radu MR Hranicko schvalováním rozpočtových opatření nezbytných
k zajištění plynulého hospodaření obce v průběhu roku 2015 bez omezení.
Pro:13, Proti:0, Zdržel se:0
5. Zpráva o aktivitách MR Hranicko za rok 2014 – realizované projekty, návrh aktivit roku 2015
Grantový program regionu Hranicko 2015
Marcela Tomášová uvedla, že do GP bylo předloženo 27 žádostí. Žádosti byly odeslány všem
hodnotitelům. Podpořeno bylo 18 žádostí, u některých byla suma ponížena, jelikož se hodnotitelům
zdálo, že se jedná o velké subjekty, které jsou schopny si z větší části akci zafinancovat. Nepodpořené
jsou většinou ty, které již byly podpořeny v minulých letech.
Paní Vozáková uvedla, že jsou z GP podpořeny letos jak velké tak menší akce.
Paní Tomášová uvedla, že s úspěšnými žadateli bude svolána schůzka.

Den s regionem Hranicko
Paní Tomášová uvedla, že je to každoroční akce, letos se bude Den s regionem Hranicko konat 23.5.
2015 opět v Radíkově na golfovém hřišti. MR Hranicko podal žádost na Ol. kraj o příspěvek. Zatím
nevíme, zda nám bude nějaký příspěvek z Ol. kraje poskytnut.
Paní Vozáková uvedla, že je třeba si říct, zda je tato akce podporována všemi starosty. Dle paní
Vozákové je to propagace MR Hranicko a tudíž tato akce má svůj význam.
Paní Škrobánková uvedla, že den s regionem na golfovém hřišti je ryze odpočinkovým dnem, není to
jako pétanqový turnaj, které se konal v minulých letech. Pan Zamazal poznamenal, že tato akce není
určená přímo starostům obcí na Hranicku, ale hlavně široké veřejnosti a pokud se jí účastní dostatek

lidí, tak tato akce má smysl. Paní Škrobánková uvedla, že je to společná akce MR Hranicko, MAS
Hranicko a Hranické rozvojové agentury, v loňském roce jsme na tuto akci měli peníze z projektu
přeshraniční spolupráce, kdežto letos na tento den budeme mít méně peněz, tudíž chceme oslovit
Golf klub Radíkov, zda by se více finančně zainteresoval do této akce.

Kompostéry a kontejnery
Marcela Tomášová uvedla, že do konce dubna by měly být do obcí zapojených do projektu Třídění
odpadu v mikroregionu Hranicko dodány kompostéry a kontejnery. Rada proto schválila Smlouvu o
výpůjčce mezi MR Hranicko a vypůjčitelem (daným člověkem, který dostane kompostér).
Dále poznamenala, že i letos MR Hranicko podával projekt do OPŽP na pořízení kompostérů pro obce
v MR Hranicko, které o toto projevily zájem.

Nákup zemního plynu
Marcela Tomášová uvedla, že se na ni obrátily firmy, které nabízejí elektronické aukce, dvě firmy
vystoupí na dnešní VH MR Hranicko, kde budou své služby nabízet.
Současně jsem poprosila paní Pavelkovou z RWE, aby poslala nabídkové ceny jejich společnosti. Dala
nám nabídku na částku 646,72 Kč/MWh, akceptace této ceny je do konce tohoto týdne. Do
společného nákupu plynu je zapojeno 17 obcí MR Hranicko. Je třeba si říct, jak budeme pokračovat
s nákupy plynu dále, zda stále jako nyní přímým nákupem přes RWE, nebo přes již zmíněnou
elektronikou aukci.
Pan Pajdla uvedl, že změny smluv a společností sebou nese komplikace a také změnu ceny. Pan
Vykopal uvedl, že loni jsme od firmy RWE měli cenu 720 Kč/MWh.

Program Central Europe
Paní Škrobánková uvedla, že má MR Hranicko možnost podat projekt do programu Central Europe
2020, projekt má název „Praktické monitorování energetické účinnosti a její zhodnocení ve veřejných
budovách", jedná se o projekt nadnárodní spolupráce několika partnerů z Rakouska, Slovinska, Polska
a ČR, délka trvání projektu je 36 měsíců. Projekt je zaměřen na energetické úspory na veřejných
budovách. Je zde 17% dofinancování. V rámci projektu bude ve veřejných budovách nainstalován
monitorovací systém (po ukončení projektu v budovách zůstane), který zde bude sledovat
energetické ukazatele, z nichž budou následně stanoveny na dané budově možnosti energetické
úspory. V rámci projektu bude vytvořeno pracovní místo experta v energetické oblasti, který bude

vyhodnocovat monitoring a dále bude navrhovat vhodná energetická opatření. Budeme si moci zvolit
jeden pilotní projekt, který se díky tomuto projektu zrealizuje, pilotní projekt musí být inovativní.
V rámci projektu je možné také zapojení škol a osvěta v této oblasti. Cílem projektu je hlavně podívat
se do např. Rakouska, kde toto již funguje 3-4 roky, informovat se jak to funguje. Výstupem budou
studie daných budov, které lze použít při žádání o dotace z OPŽP, IROP aj.
Paní Koudelková uvedla, že první rok projektu je ryze školící, další rok dojde k instalaci
monitorovacího systému, a teprve pak dojde ke zpracování dat. V projektu se počítá z 6-7 budovami
na jednu obec, předpoklad je min. 3 zapojené obce do projektu.
Nyní je třeba se rozhodnout, zda do projektu vstoupíme, či nikoliv.
Pan Kavala uvedl, že pokud se projekt dobře nastaví, tak výstupy z něj budou. Bylo by dobré si říct,
které obce o projekt mají zájem a dále jaký typ stavby do systému monitorování zapojí, jaká je
kubatura daného objektu a dále je třeba vytvoření rozpočtu projektu.
Paní Škrobánková podotkla, že projekt musí být podán do 15.4. 2015, s rozpočtem nastaveným
v projektu se nesmí hnout o 20%. S tímto projektem také souvisí vznik pracovního místa a lze si zde
také uplatnit náklady na chod kanceláře.
Další postup: Budou obesláni emailem všichni starostové s dotazem, zda mají zájem se do projektu
zapojit, na základě zájmu bude vytvořen rozpočet a následně svolána schůzka se starosty obcí
zapojených do projektu.

Meziobecní spolupráce
Svaz měst a obcí nás informovali o prodloužení projektu o 4 měsíce, dne 23. dubna 2015 v 9 hod.
proběhne 2. oficiální setkání v rámci projektu Meziobecní spolupráce na Hranicku v Kulturním domě
v Horním Újezdě. Před konáním setkání Vám bude zaslán souhrnný dokument, na kterém jsme celou
dobu pracovali.

Stěhování kanceláře MR Hranicko, MAS Hranicko a Hranické rozvojové agentury
Pan Kavala vystoupil s nabídkou volných prostor v Bělotíně. Nabízí kancelářské prostory s vlastním
sociálním zařízením, kuchyňkou, dále parkování a navíc 50% nájmu by vložili jako příspěvek do
Grantového programu.
Pan Vykopal uvedl, že když se MR Hranicko přestěhoval z Hustopeč nad Bečvou do Hranic, bylo to
hlavně z toho důvodu, že všichni starostové do Hranic jezdí na úřad či do jiných institucí a všechny tři
organizace tak mohou při této cestě navštívit.

Usnesení 7/2015
VH MR Hranicko schválila na vědomí Zprávu o aktivitách MR Hranicko za rok 2014 – realizované
projekty, návrh aktivit pro rok 2015.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0

6. Různé
Marcela Tomášová uvedla, že se na ni obrátily firmy, které nabízejí elektronické aukce, dvě firmy
vystoupí na dnešní VH MR Hranicko, kde budou své služby nabízet.
Současně jsem poprosila paní Pavelkovou z RWE, aby poslala nabídkové ceny plynu jejich společnosti.
Dala nám nabídku na částku 646,72 Kč/MWh, akceptace této ceny je do konce tohoto týdne. Tento
způsob nakupování plynu se nám zdá lepší.
Pan Vykopal uvedl, že elektronická aukce je pro obec rizikem.
Paní Tomášová uvedla, že do společného nákupu energií je zapojeno 17 obcí MR Hranicko.

Poté následovaly prezentace firem Inter finance a eCentre, obě firmy spolu spolupracují a nabízejí
úspory díky tzv. e-aukcím. Firmy nabízely provádění elektronických aukcí na energie, odpady,
kancelářské potřeby atd.

Poté vystoupila paní Pavelková ze společnosti RWE. Starostům nabídla novou možnost nakupování
plynu po částech tzn. že např. pí. Tomášová bude mít přístup do systému společnosti RWE, kde bude
hlídat cenu, když bude cena příznivá, MR Hranicko nakoupí např. 20% celkového objemu plynu, pak
dále sleduje ceny a při další příznivé ceně nakoupí další objem plynu a tak to pokračuje, až bude mít
nakoupeno 100% požadovaného objemu.
Společnost RWE se neúčastní e-aukcí, má to uvedeno v kodexu firmy.
Dala nám nabídku na částku 646,72 Kč/MWh, akceptace této ceny je do konce tohoto týdne. Paní
Pavelková uvedla, že cena by mohla jít ještě dolů a tudíž navrhuje počkat s nákupem.
VH MR Hranicko doporučuje počkat s nákupem plynu na výhodnější cenu od společnosti RWE. Pokud
cena klesne, měla by mít Rada MR Hranicko pravomoc schválit nakoupení plynu.

7. Závěr
Paní předsedkyně poděkovala panu Šindlerovi za pohoštění v Partutovicích a VH MR Hranicko
ukončila.

Zapsala: Žaneta Rosová
Ověřovatel zápisu: Alena Veličková
Ing. Jaroslav Šindler

předsedkyně

místopředseda

Ing. Júlia Vozáková

Ing. Petr Pajdla

Usnesení Valné hromady ze dne 31. března 2015:
Usnesení 1/2015
VH MR Hranicko schválila rozpočet na rok 2015.
Pro:13, Proti:0, Zdržel se:0
Usnesení 2/2015
VH MR Hranicko schválila rozpočtový výhled na roky 2016-2017.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 3/2015
VH MR Hranicko schválila čl. příspěvky na kompostéry a kontejnery dle předloženého materiálu.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 4/2015
VH MR Hranicko schválila aktualizaci směrnice o cestovních náhradách č. 5
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 5/2015
VH MR Hranicko schválila dodatek č. 1 směrnice č. 7 Odpisový plán.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 6/2015
VH MR Hranicko pověřuje Radu MR Hranicko schvalováním rozpočtových opatření nezbytných
k zajištění plynulého hospodaření obce v průběhu roku 2015 bez omezení.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení 7/2015
VH MR Hranicko schválila Zprávu o aktivitách MR Hranicko za rok 2014 – realizované projekty, návrh
aktivit pro rok 2015.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0

Předsedkyně

Místopředseda

Ing. Júlia Vozáková

Ing. Petr Pajdla

