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1. Úvod 

Paní předsedkyně MR Hranicko Júlia Vozáková přivítala všechny přítomné na Valné hromadě 

Mikroregionu Hranicko v obci Špičky a poděkovala panu starostovi za poskytnutí zázemí a 

občerstvení. Poté jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu a komisi pro usnesení.  

Ověřovatel zápisu: Alena Veličková (Horní Újezd), René Passinger (Potštát) 

Komise pro usnesení: Petra Kočnarová (Skalička) a Libor Vykopal (Ústí) 

Zapisovatel: Žaneta Rosová 

Hlasování: (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Poté přečetla znění programu a vyzvala přítomné, zda ho chce někdo doplnit. Paní Tomášová doplnila 

program o bod č. 2 - Volba člena Rady MR Hranicko, volba člena správní rady HRA a o bod č. 4 - 

Prodloužení půjčky MAS. 

 

Usnesení 10/2015  

Valná hromada MR Hranicko schválila upravený program VH o  bod č. 2 - Volba člena Rady MR 

Hranicko, volba člena správní rady HRA a o bod č. 4 - Prodloužení půjčky MAS. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 

2. Volba člena Rady MR Hranicko, volba člena správní rady HRA 

Paní starostka Vozáková uvedla, že ve vedení města Hranic došlo ke změně ve funkci starosty a 

místostarosty. Novým starostou města Hranice se stal pan Jiří Kudláček a místostarostou se stal Mgr. 

Ivo Lesák. Přivítala mezi námi nového pana starostu města Hranice Jiřího Kudláčka.  Dále přítomné 

informovala, že s panem starostou Petrem Pajdlou navštívili nového pana starostu města Hranic, 

pana Jiřího Kudláčka, informovali ho o tom, co je Mikroregion Hranicko za organizaci, jakou zde 

v regionu má funkci, že zde existují také další organizace (Hranická rozvojová agentura z.s. a MAS z.s. 

Hranicko) a jaká je jejich úloha v regionu. Pan starosta Kudláček jim za sebe sdělil, co plánuje ve svém 

volebním období uskutečnit. Město Hranice mělo vždy v Radě MR Hranicko a také ve Správní radě 

Hranické rozvojové agentury z.s. své nezastupitelné místo a proto bychom byli rádi, kdyby tomu bylo 

tak i do budoucna, je třeba navrhnout nového zástupce města Hranic do těchto dvou orgánů. Poté se 

paní Vozáková pana starosty Kudláčka dotázala, zda chce být on sám členem Rady MR Hranicko a 

také členem Správní rady Hranické rozvojové agentury z.s. a on uvedl, že ano. Pak se paní Vozáková 



 
dotázala, zda má někdo ještě jiný návrh na člena Rady MR Hranicko a Správní rady Hranické 

rozvojové agentury. Niko neměl žádný jiný návrh. 

 

Usnesení 11/2015  

Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Jiřího Kudláčka starostu města 

Hranic. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 

Usnesení 12/2015  

Valná hromada MR Hranicko zvolila členem správní rady Hranické rozvojové agentury z.s. pana Jiřího 

Kudláčka starostu města Hranic. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 

3. Závěrečný účet 2014 mikroregionu Hranicko 

Paní Tomášová uvedla, že rozesílala na vyvěšení na úřední desky Závěrečný účet MR Hranicko, a 

apelovala na všechny přítomné nechť jej po sejmutí doručí do kanceláře MR Hranicko. 

Závěrečný účet 2014 mikroregionu Hranicko odráží aktivity minulého roku a s tím spojené probíhající 

i ukončené projekty MR Hranicko jako např. Projekt Meziobecní spolupráce, Výsadba liniové zeleně, 

proběhla také Studijní cesta do Hustopečí u Brna a byla vydána kniha a kalendář aj.  

Na minulé VH jsme také mluvili o výsledku kontroly o přezkoumání hospodaření z Krajského úřadu Ol. 

kraje, kdy byly zjištěny chyby a nedostatky, které byly způsobeny chybným rozpočtovým opatřením 

na konci roku. Opatřením je, aby byla provedena kontrola zanesení schváleného rozpočtového 

opatření do účetnictví. Kontrolu provede manažer MR. MR podá zprávu krajskému úřadu – odboru 

kontroly o schválení ZÚ do 15 dní, dále podá krajskému úřadu – odboru kontroly zprávu do 

30.11.2015 o dodržování navrženého opatření. 

 

Usnesení 13/2015  

Valná hromada MR Hranicko schválila závěrečný účet MR Hranicko s výhradou. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 

4. Prodloužení půjčky MAS 



 
Paní Tomášová uvedla, že Rada MR Hranicko doporučila VH MR Hranicko schválit prodloužení půjčky 

MAS z.s. do 30.6. 2018, s tím, že bude splacena částka ve výši 50 tis. Kč do konce roku 2016, 50 tis. do 

konce roku 2017 a zbytek do 30.6. 2018.  

Pan Pajdla dodal, že finanční manažerka MAS Zuzana Zajícová předložila Radě platební bilanci MAS 

z.s. a její schopnost splácet půjčku. 

 

Usnesení 14/2015  

Valná hromada MR Hranicko schválila prodloužení půjčky MAS dle předloženého návrhu – 50 tis. Kč 

do konce roku 2016, 50 tis. Kč do konce roku 2017, zbývající část do 30.6. 2018. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 

5. Společný nákup zemního plynu 

Paní Tomášová uvedla, že v současné době ještě není uzavřen obchod, aktuální nabídnutá cena je 

639 Kč/MWh. 

RWE přišlo také s nabídkou, že se mohou zapojit také fyzické osoby (nabídka jen velice opatrně 1 

osobu za obec) za stejnou cenu jako obce. Faktura pro FO by byly uvedena na faktuře pro obec, ta by 

to musela dále přefakturovat.  

Starostové se dotazovali, zda to bylo konzultováno z krajem, zda je přefakturování možné. Paní 

Kočnarová uvedla, že by se to mělo řešit spíše Rámcovou smlouvou, díky níž by se faktura posílala 

přímo na fakturační místa a ne hromadně na obec, ta by to pouze zastřešovala. Navrhuje tuto 

možnost prověřit, zda to tak bude možné, pokud ano, tak potom tuto možnost nabídnou 

pracovníkům obcí.  

 

Usnesení 15/2015  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o nákupu zemního plynu pro členské obce MR 

Hranicko a pověřuje Marcelu Tomášovou ve věci zjištění rámcové smlouvy s RWE. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 

6. Projekt Meziobecní spolupráce  

Paní Rosová uvedla, že Projekt Meziobecní spolupráce byl prodloužen až do 31. října 2015. V rámci 

této doby musí proběhnout několik jednání v území na téma efektivní meziobecní spolupráce a také 

k přípravě akčního plánu.  

Klíčové dokumenty, které musí během této doby vzniknout: 



 
1. Zpráva o prezentaci výsledků dotazníkového šetření k průřezovému tématu administrativní 

podpory malých obcí a jejich projednání v území – termín do 30. 6. 2015 

2. Akční plán – termín do 31. 8. 2015 

3. Zpráva z území o průběhu aktivity – termín do 30. 9. 2015 

Podrobněji paní Rosová hovořila o Zprávě o prezentaci výsledků dotazníkového šetření 

k průřezovému tématu administrativní podpory malých obcí a jejich projednání v území.  

Dotazníkové šetření nad Záznamníkem probíhalo od října 2014 do ledna 2015, proběhlo celkem 19 

řízených rozhovorů se starosty (starostkami) obcí, výsledky byly zaznamenány a vyhodnoceny.  

 

Tematické zaměření šetření bylo rozděleno do těchto okruhů: 

1. Právní podpora, 2. Ekonomická agenda, 3. Dotační management, 4. Veřejné zakázky, 5. IT podpora, 

6. Technická a stavební podpora, 7. Rozvoj obce (okruhy představují různé aktivity, které mohou obce 

poptávat).  

Preferovaný způsob zajištění dané agendy - zde bylo zjišťováno, jak si obec (starosta) představuje 

zajištění dané agendy - zda vlastními silami, či na smluvním principu, a to na bázi meziobecní 

spolupráce nebo na komerční bázi.  

Rozsah poptávané podpory a spolupráce -  zde se zjišťoval rozsah poptávané služby. Je důležité mít 

informaci o tom, zda obci (starostovi) stačí pouze občasná metodická podpora, nebo se bude jednat 

o pravidelné konzultace, či dokonce by byl zájem o komplexní zajištění dané služby. 

Způsob financování dané služby - zde se zjišťovala jednak připravenost k finanční spoluúčasti, ale též 

i názor starosty na nastavení jiných forem financování ze strany státu. 

 

Z výsledků vyplývá, že: 

• na bázi spolupráce obcí řešit pouze agendu okruhu 3. Dotační management 

• na komerčním principu řešit okruhy 5. IT podpora, okruh 6. Technická a stavební podpora a 

4. Veřejné zakázky a okruh 1. Právní podpora 

• sami interně vlastním odborníkem řešit okruhy 7. Rozvoj obce a 2. Ekonomickou agendu 

 

Z provedeného šetření vyplynulo, že oslovení starostové požadují zajištění poptávaných služeb 

dotačního managementu na bázi spolupráce obcí. V ORP Hranice již servisní středisko zajištující 

kompletní dotační management funguje prostřednictvím Mikroregionu Hranicko. Fungování tohoto 



 
zázemí je pro starosty obcí na Hranicku velikým přínosem. V případě potřeby je možné toto středisko 

rozšířit o další poptávané agendy. 

 

Z provedeného šetření také vyplynulo, že oslovení starostové požadují zajištění poptávaných služeb 

na komerčním principu u agendy IT podpora, technická a stavební podpora, veřejné zakázky a právní 

podpora.  

 

V rámci Zprávy o prezentaci výsledků došlo nejen k vyhodnocení šetření, ale k navržení nástinu 

variantních opatření pro zajištění poptávaných služeb v podmínkách ORP Hranice – jedná se o hledání 

způsobů, jak v podmínkách území ORP Hranice zajistit poskytování poptávaných služeb.  

Paní Rosová také uvedla, že do konce srpna musí v daném území proběhnout min. 4 jednání se 

starosty (zastupiteli, odborníky), na kterých budou projednány otázky týkající se přípravy akčního 

plánu. Akční plán musí být v souladu se Strategií ORP Hranice a musí naplňovat cíle uvedené v 

souhrnném dokumentu. 

Je důležité se dnes rozhodnout, kterým tématem se budeme v pokračování projektu MOS zabývat. 

K této problematice proběhla diskuse, kdy s možných témat: 

1. Školství 

2. Sociální služby 

3. Odpadové hospodářství 

4. Zaměstnanost a podpora podnikání 

Nejdříve bylo diskutováno téma odpadové hospodářství, které je ve všech obcích důležitým 

tématem, všichni starostové se nakonec shodli na tom, že v rámci akčního plánu a také termínu pro 

jeho odevzdání do 31.8. 2015 je toto téma příliš obsáhlé pro tak krátkou dobu. 

Bylo také podotknuto, že strategie regionu Hranicko se zaobírá všemi těmito stěžejními tématy, a že 

my musíme vybrat téma, které bude dále rozpracováno do akčního plánu. 

Po dalších diskusích o tématu školství a sociálních službách se starostové jednoznačně shodli na tom, 

že v Regionu Hranicko je nejvíce v současné době trápí téma zaměstnanost a podpora podnikání, 

především zaměstnanost sociálně ohrožených skupin.  

Pro další jednání, tentokrát již k tématu Zaměstnanost a podpora podnikání a tvorba akčního plánu, 

navrhují starostové přizvat také pracovníky z Úřadu práce v Hranicích, Přerově a hlavně z Úřadu práce 

v Olomouci. Paní Tomášová uvedla, že byla dne 11.5. 2015 na jednání pracovní skupiny Zaměstnanost 

a podpora podnikání, kde se setkala s pracovníky z projektu MOS pro Lipník nad Bečvou, kteří také 

vidí jako hlavní a stěžení téma jejich regionu Zaměstnanost, a proto by nebylo od věci, přizvat také 



 
jejich zástupce na plánované jednání pracovní skupiny pro tvorbu akčního plánu regionu Hranicko. 

Tématem tohoto jednání by pak měla být hlavně zaměstnanost, veřejně prospěšné práce, 

bezdlužnost aj. Paní Vozáková uvedla, že by nebylo od věci v tomto tématu oslovit také senátory.  

 

Usnesení 16/2015  

Valná hromada MR Hranicko schválila téma Zaměstnanost a podpora podnikání, se kterým bude 

v ORP Hranice v rámci projektu MOS dále pracováno. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 

Paní Vozáková uvedla ještě k projektu MOS, že v současné době na tomto projektu pracuje Marcela 

Tomášová jako koordinátor projektu (na plný úvazek), Žaneta Rosová jako pracovník pro analýzy a 

strategie (na 0,6 úvazku) a Michaela Škrobánková jako pracovník pro analýzy a strategie (na 0,4 

úvazku). 

 

7. Změna stanov MR Hranicko 

Pan Pajdla uvedl, že všem byl emailem zaslán návrh změny stanov, který se týkal změny sídla MR 

Hranicko, MAS z.s. a Hranické rozvojové agentury z.s., jelikož na konci měsíce dojde ke stěhování do 

„Kunzovy vily“ a to především z důvodu větších prostor. Stávající sídlo již nevyhovuje prostorově a to 

zejména kvůli archivaci dokumentů. Aby mohly být nové stanovy MR Hranicko zaregistrovány, tak 

musí být schváleny ve všech zastupitelstvech čl. obcí a je třeba, aby obce po jejich schválení zaslali 

výpis z tohoto usnesení do kanceláře MR Hranicko.  

 

Usnesení 17/2015  

Valná hromada MR Hranicko schválila změnu stanov MR Hranicko – změna sídla (Tř. 1. máje 328). 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 

8. Informace o realizovaných aktivitách MR Hranicko 

Paní Tomášová shrnula realizované aktivity MR Hranicko – Projekt Meziobecní spolupráce, Nákup 

zemního plynu již byly uvedeny.  

Projekt OPŽP Třídění odpadu v mikroregionu Hranicko – pořízení kompostérů a kontejnerů - jsou 

předloženy faktury ke schválení, poté dojde k podání žádosti o platbu. 

Projekt OPŽP Kompostéry pro domácnosti 2015 – podána žádost o dotaci na pořízení dalších 

kompostérů 



 
Kompostér 700l (2200 Kč/ks s DPH) 107 ks 

Kompostér 900l (2900 Kč/ks s DPH) 511 ks 

Kompostér 1200 l (3600 Kč/ks s DPH) 46ks 

 
Je připravováno výběrové řízení, kompostéry budou pořízeny do konce roku 2015. 

    Objem litrů 

  Kompostéry 2015 700 900 1200 

1 Bělotín   100   

2 Býškovice 2 5   

3 Černotín   40   

4 Horní Těšice   52   

5 Horní Újezd   10   

6 Hustopeče   100   

7 Jindřichov 50     

8 Milotice    6 42 

9 Klokočí   80   

10 Skalička 10 20   

11 Špičky 8 23   

12 Ústí 22 35   

13 Všechovice 15 40 4 

  Celkem 107 511 46 

 

Grantový program regionu Hranicko – probíhá, letos podpořeno 18 akcí, je zapojen další subjekt 

z Hranicka – DEMSTAV Group, s.r.o. 

Výsadba liniové zeleně v obcích mikroregionu Hranicko – proběhla kontrola ze SFŽP, zjistila 

nedostatky – stromy jsou menší, než měly být (nedosahují 150 cm kmene do zapěstované koruny) a 

některé stromy nemají zapěstovanou korunu, jsou to tzv. špičáky. Celou výsadbu prošli znovu p. 

Zábojník a p. Dreiseitelová TDI, tuto situaci zmapovali, dále zjistili další nedostatky – suché rostliny, 

což se bude řešit na podzim náhradou. Zápis od p. Zábojníka jsem ještě nedostala. Jakmile obdržím, 

zajistím konzultaci na AOPK, kde se dohodneme, jak dál pokračovat. 

 

Dále paní Tomášová uvedla, že v novém programovacím období 2014-2020 teprve uvidíme, no co 

půjdou a na co nepůjdou žádat dotace, v případě, že bude mít někdo nějaký nápad, nechť se nám 

ozve. Paní Kočnarová uvedla, určitě neváhat, pokud bude něco na zaměstnanost. 

 

Usnesení 18/2015  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o aktivitách MR Hranicko 



 
Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 

Odešel pan starosta z Partutovic. 

9. Informace o změnách v MR Hranicko 

Paní Vozáková uvedla, že Rada MR Hranicko se několikrát sešla a řešila záležitost týkající se 

organizace MR Hranicko a Hranické rozvojové agentury z.s. 

MR Hranicko je zakladatelem Hranické rozvojové agentury (dále jen HRA), začaly se podávat společné 

projekty, a proto také vznikla tato servisní organizace, jak MR Hranicko, tak HRA přispívají svým dílem 

do regionu a rozvíjí ho. Bylo by dobré, aby byl mezi oběma organizacemi přehled, co přesně dělá MR 

Hranicko a jeho zaměstnanci a jak je vše financováno. Dále uvedla, že paní Tomášová Radě oznámila, 

že by takto chtěla nadále pracovat pouze pro MR Hranicko, že dělala doposud spoustu věcí pro HRA, 

které by mohla dělat pro obce přímo přes MR Hranicko a ušetřit tak MR peníze. K tomuto částečně 

přispěje i projekt Meziobecní spolupráce, kde má paní Tomášová do konce října plný úvazek. Co se 

týká nového sídla MR Hranicko, tak proběhne jednání s majitelem Ivo Lesákem, aby místnost pro MR 

Hranicko byla oddělena a zvlášť financována. Co bude dál, pak necháme na manažerce MR Hranicko 

paní Tomášové a na Radě a VH MR Hranicko. Nakonec paní Vozáková uvedla, že jsme očekávali, že 

projekt  Meziobecní spolupráce přinese do MR Hranicko, tím že zaměstnává několik zaměstnanců, 

nějaké finanční zvýhodnění pro obce MR Hranicko např. při zpracování žádostí aj., ale k tomuto 

nedošlo. Dále je třeba si nastavit klíč, jak bude dále zpracování žádostí přes manažerku MR Hranicko 

fungovat. 

 

Usnesení 19/2015  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o změnách v MR Hranicko 

Pro:13, Proti:0, Zdržel se:0 

 

10. Různé  

Pan Vykopal uvedl, že TJ Sokol Ústí koupil cyklovlek na přepravu kol za autobus, jelikož došli k závěru, 

že tato věc v regionu chybí. Měli jsme předjednanou dotaci z Olomouckého kraje, která byla nakonec 

snížena, TJ Sokol Ústí by měl dostat cca 200 tis. Kč, nyní stojíme před otázkou, jak cyklovlek 

dofinancovat, proto nás napadlo poskytnout plochu pro reklamu na tomto cyklovleku. Cyklovlek jsme 

rozparcelovali a chceme nyní kontaktovat firmy na Hranicku pro možnou reklamu. Rada MR Hranicko 

schválila, že MR Hranicko bude mít na cyklovleku svou reklamu za fin. příspěvek 15 000 Kč. Pokud má 

někdo z obcí zájem o reklamu na cyklovleku, nechť nás kontaktuje. 



 
P. Vykopal nabídl v rámci spolupráce společný výlet  zástupcům obcí MR Hranicka, navrhneme 

termíny a rozešleme všem členským obcím. 

 
 
Zapsala: Žaneta Rosová 

Ověřovatel zápisu:  

Alena Veličková (Horní Újezd) 

 

René Passinger (Potštát) 

 

 

      

 

Ing. Júlia Vozáková    Ing. Petr Pajdla 

Předsedkyně     Místopředseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Usnesení Valné hromady ze dne 18. června 2015: 

 
Usnesení 10/2015  

Valná hromada MR Hranicko schválila upravený program VH o bod č. 2 - Volba člena Rady MR 

Hranicko, volba člena správní rady HRA a o bod č. 4 - Prodloužení půjčky MAS. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 
Usnesení 11/2015  

Valná hromada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Jiřího Kudláčka starostu města 

Hranic. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 

Usnesení 12/2015  

Valná hromada MR Hranicko zvolila členem správní rady Hranické rozvojové agentury z.s. pana Jiřího 

Kudláčka starostu města Hranic. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 
Usnesení 13/2015  

Valná hromada MR Hranicko schválila závěrečný účet MR Hranicko s výhradou. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 
 
Usnesení 14/2015  

Valná hromada MR Hranicko schválila prodloužení půjčky MAS dle předloženého návrhu – 50 tis. Kč 

do konce roku 2016, 50 tis. Kč do konce roku 2017, zbývající část do 30.6. 2018. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 
Usnesení 15/2015  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o nákupu zemního plynu pro členské obce MR 

Hranicko a pověřuje Marcelu Tomášovou ve věci zjištění rámcové smlouvy s RWE. 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 
Usnesení 16/2015  

Valná hromada MR Hranicko schválila téma Zaměstnanost a podpora podnikání, se kterým bude 

v ORP Hranice v rámci projektu MOS dále pracováno. 



 
Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 
Usnesení 17/2015  

Valná hromada MR Hranicko schválila změnu stanov MR Hranicko – změna sídla (Tř. 1. máje 328). 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 
Usnesení 18/2015  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o aktivitách MR Hranicko 

Pro:14, Proti:0, Zdržel se:0 

 
Usnesení 19/2015  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o změnách v MR Hranicko 

Pro:13, Proti:0, Zdržel se:0 

 
 
Předsedkyně     Místopředseda 

 


