
      
Zápis z Valné hromady DSO MR Hranicko ze dne 7.6.2005  

Zú astn ní:

 
Lév Zden k /St íte n/L./

 
ingor J. /B lotín/

 

Sláma Rajmund /Pot tát/ 

Sláde ek Václav /Polom/ 

Blaha Jaromír /Jind ichov/

 

Kandler Ji í /Partutovice/

 

Mgr.Kone ný Ji í /Milotice n/B./

 

Dohnal Antonín /Hrab vka/

 

najdárek Old ich /Kloko í/

 

Blahová Michala /Horní T ice/

 

Sencovici Pavel / ernotám/ 

Orava Karel /Skali ka/ 

Pajdla Antonín /Zámrsky/ 

Vykopal Libor /Ústí/ 

Miku Radovan /V echovice/ 

vantner Julius /Malhotice/ 

Tome ek Antonín /Opatovice/ 

Andris Zdenek /Bý kovice/ 

Ing. Hubl Karel /Teplice n/B./ 

Str ínková Milu e /Rouské/ 

Kucha íková Anna / Horní Újezd/

 

Horník Antonín /Hustope e n/B./ 

PhDr. Jura ka Vladimír /Hranice/  

Hosté: 

ing. Lada Ku erová + pracovník ostravského dealingového centra / SOB/ 

Milo Navrátil /asistent kancelá e p. senátorky Jitky Seitlové

 

mgr. Franti ek Kopecký /p edstavitel sub-projektu Kultura Hustope e/ 

mgr. Ji í Dane /CpKP 

 

st ední Morava/

 

ing. Jaroslav Brzák /zástupce Regionální agentury pro rozvoj st ední Moravy/

  

Omluveni: 

Pan Foltýnek /starosta Radíkova/  



       
Program: 

1. Úvod 

2. Majetkové vyrovnání odstupujících obcí mikroregionu 

3. Plánovaný postup projektu INNOREF, zaji t ní kurzových ztrát

 

4. Sm rnice pro organizaci práce sekretariátu mikroregionu na projektech

 

5. Výstupy a dal í dohoda práce s CpKP pro mikroregion 

6. Prezentace Regionální agentury pro rozvoj st ední Moravy

 

7. R zné

  

1/Úvod 

Pan p edseda MR zahájil Valnou hromadu tím, e p ivítal v echny p ítomné a p edstavil hosty.

 

Dále pan p edseda ur il komisi pro usnesení. Byli navr eni a  zvoleni: Pánové: Lév, Sencovici, 

Tome ek. 

Jako ov ovatelé zápisu byli navr eni a  zvoleni: Pánové: Sláma, Jura ka PhDr. Pan p edseda nechal 

hlasovat o programu Valné hromady. Tento program byl schválen.  

2/Majetkové vyrovnání odstupujících obcí 

Ke dni 7.6.2005 odstoupila obec Hrab vka. Zástupce obce p inesl na Valnou hromadu výpov dní 

dopis. Paní Dvo áková p ednesla jaké mo nosti byly navr eny Rad MR. A to bu vyrovnání pouze 

lenských p ísp vk , nebo d lat p lro ní ú etní záv rky a výsledky t chto záv rek rovnom rným 

dílem rozd lit mezi obce. Odstupující obec by tak musela uhradit  ztrátu nebo erpat zisk. Rada 

schválila toto vyrovnání viz. Usnesení RS 54/2005. Valná hromada podpo ila toto usnesení rady

 

a hlasovala o usnesení VH. 

Usnesení : Valná  hromada schválila e ení majetkového vypo ádání odstupujících obcí ze svazku.

 

Do nyn j í VH /7. ervna 2005/ bude vyrovnání provedeno formou vyrovnání lenských p ísp vk . Od 

této doby, která obec bude chtít vystoupit, bude muset ekat na mimo ádnou pololetní

 

ú etní záv rku a 

ponese ve keré zisky a ztráty pom rnou ástí k

 

MR dle stanov. Finan ním vypo ádáním je ukon eno 

lenství. 

Prob hlo hlasování: Pro 22, proti 0, zdr el se 1

  

Prob hla diskuse k

 

vylou ení obce Teplice nad Be vou. Pan starosta ing. Hübl je t  jednou zopakoval, 

e nemá  zájem, aby se obec Teplice nad Be vou podílela na projektu Innoref a zd raznil, e toto je 

podpo eno zastupitelstvem obce Teplice nad Be vou.

 

Usnesení: Valná hromada po projednání schvaluje vylou ení obce Teplice nad Be vou z d vodu 

poru ení stanov svazku 

 

nezaplacení lenských p ísp vk k

 

datu 7. ervna 2005. 



      
Prob hlo hlasování: Pro 23, proti 0, zdr el se 0

  
3/Plánovaný postup projektu Innoref, zaji t ní kurzových ztrát

 
Zde vystoupila sle na Bucherová a stru n shrnula innost sekretariátu za p l roku. Uvedla: upravení 

stav, vypracování sm rnic o vnit ní fin. kontrole MR, vypracování sm rnice  o organizaci práce na 

projektech mimo projekt Innoref. Z prezentace projektu uvedla náv t vu pana Balka v

 

rozhlase, 

aktuální zprávy dodávané do Hranického týdne a dne, p ísp vky do obecních zpravodaj , aktualizace 

www stránek. Dále je t eba uvést zpracování loga MR, práce na grafickém manuálu, který se 

dokon uje. Dále uvedla vybudování sít rozvojového partnerství a pracovních skupin, které se schází 

1x za m síc, aby pracovali na daných sub-projektech. 

Dále sle na Bucherová uvedla, e sekretariát podal ádost o dofinancování projektu na Olomoucký 

kraj a na MMR. Výsledky budou známy koncem ervna - Olomoucký kraj a koncem srpna - MMR. 

Dále uvedla, e sekretariát zpracoval projekty pro obec B lotín, mikroregion Záhoran a projekt Po 

stopách vodní a v trné energie. Sle na Bucherová zd raznila, e musíme najít pro na e zahrani ní 

partnery nositele jednotlivých sub-projekt .

  

Dále vystoupila paní ing. Ku erová z SOB, která uvedla, e smlouva o dealingových operacích e ící 

kurzové ztráty je p ipravena k

 

podpisu. Dále uvedla, e je vhodné mít devizový ú et vedený v eurech a 

p edala slovo odborníkovi z

 

ostravské pobo ky dealingových operací.  Tento odborník ve stru nosti 

shrnul pot eby MR. Nikdo není schopen odhadnout v

 

dob fakturace náklad EU jakým kursem se 

bude dále euro v i CZK ubírat. Proto navrhuje mo nost zafixovat si tento kurs, aby na e ztráty byly 

co nejmen í pop . ádné. K

 

tomu slou í práv dealingová smlouva a eurový ú et. Se zavedení ú tu 

nejsou spojeny ádné poplatky. Zaji t ní SOB po MR také nepo aduje a to do ástky cca 1mil K .

 

SOB by ov em cht la, abychom p i p evodu pou ívali místo dosavadního kursu NB kurs SOB.

 

K tomu paní Dvo áková odpov d la, e na e smlouva s

 

partnery /Cooperation agreement/ toto striktn 

nena izuje a tuto mo nost prov í u auditora na národní úrovni p. ing. iháka v

 

Olomouci na CRR. 

Minimální ástka provád ných operací je 20.000,- euro, nebo t sn pod touto hranicí. Odborným 

pracovníkem bylo zd razn no, e smlouva je obecného rázu, ze strany SOB v

 

definitivní podob a 

pokud by do lo k prodlevám ze strany EU, nebo k neuznání n kterých na ich doklad na mezinárodní 

úrovni, dá se tato situace v dy individuáln vy e it.

 

Usnesení VH:Valná hromada schvaluje zalo ení devizového ú tu u SOB a po projednání schvaluje 

dealingovou smlouvu s SOB a pov uje p edsedu k

 

jejímu podpisu. 

Prob hlo hlasování: Pro 22, proti 0, zdr el se 0.

  

Pan Balek p ednesl návrh na 2 mikroregionální projekty. A to Cestovní ruch, který bude mapovat 

atraktivity mikroregionu a propagovat je celkov a druhý projekt Energetické zdroje se zam ením na 



      
biomasu a bioodpady. Tento projekt bude zahrnovat vytvo ení studií proveditelnosti pou ití slune ní 

energie na zpracování biomasy, zpracování územní energetické koncepce, projektovou  dokumentaci 

na úspory ve ejného osv tlení m sta Hranice, vytvo ení energetického managementu.

 
Zde je t eba aby venkovské obce ru ily za tyto dva mikroregionální projekty 

 
rozpo ítáno viz 

podkladový materiál zpracovaný panem Balkem. Klí k rozpo ítání odpov dnosti na jednotlivé obce 

se stanovuje po tem obyvatel ke dni 31.12. Tato zodpov dnost se netýká m sta Hranice. M sto 

Hranice si stanovilo svoji pevnou ástku, za kterou p ebírá závazek  viz podkladový materiál 

zpracovaný panem Balkem. 

Pan Vykopal m l dotaz jak je mo né, e ástka na sub-projekt Energetické zdroje se zam ením na 

biomasu a bioodprady se zvý ila o 1,5 mil K . K tomu pan Balek odpov d l, e se zvý ily i p ísp vky 

organizací, které do tohoto sub-projektu vstupují jako nositelé. Za m sto Hranice by to m la být firma 

Ekoltes. Zde ov em je t není schválené ko-financování a toto se bude teprve projednávat. P edb ný 

p íslib firmy Ekoltes je ástka 400.000,- K . 

Usnesení: 

VH bere na v domí p ípravu jednotlivých sub-projekt a schvaluje podání 2 mikroregionálních sub-

projekt a to: Cestovní ruch a Energetické zdroje se zam ením na biomasu a bioodpady

 

Prob hlo hlasování 18 pro, proti 0, zdr el se 4

  

Návrhy na ostatní sub-projekty: 

Revitalizace historických center m st a obcí mikroregionu 

 

nositel m sto Hranice

 

Efektivní ízení vodních zdroj 

 

nositel obec Pot tát +VAK P erov

 

Certifikace místních produkt a slu eb 

 

nositel Regionální agentura pro rozvoj st ední Moravy

 

Geografický informa ní systém  nositel Univerzita Palackého Olomouc 

kolící centrum pro pot eby venkova 

 

nositel Regionální agentura pro rozvoj st ední Moravy

 

Telemedicína 

 

nositel FN Olomouc /zde je p edpoklad, e tento projekt nebude realizován/

 

Kulturní fórum 

 

nositel obec Hustope e n/B.  

Prezentaci sub-projektu provedl pan mgr. Franti ek Kopecký. P edstava obce Hustope e je 

následující: která obec bude mít zájem se p ipojit, je to mo né, nejsou zde ádné striktní podmínky, 

v e je zalo eno na dobrovolnosti. Paní Str ínkové se návrh pana mgr. Kopeckého líbil a cht la by ho 

podpo it. Naopak p. starosta Jura ka PhDr. Vyjád il sv j skeptický postoj k

 

tomuto sub-projektu.  

Dále vystoupil pan starosta Sláma a dotazoval se pro není v podkladových materiálech p ipravených 

panem Balkem v sub-projektu Efektivní ízení vodních zdroj uveden také jako nositel VAK P erov? 

A Dále pro není v podkladových materiálech uveden jako áste ný nositel v sub-projektu 



      
Revizalizace historických  center m st a obcí. K

 
tomu pan Balek uvedl, e ádal jednotlivé obce, aby 

se k nositelství vyjád ily písemn . A to ud laly pouze obce Hustope e n/B. a St íte n./L.

 
Usnesení: VH bere na v domí zprávu o dal ích p ipravovaných sub- projektech dle p edlo ené 

d vodové zprávy.

 
Prob hlo hlasování: Pro 17, proti 0, zdr el se 1

  

4/Sm rnice pro organizaci práce sekretariátu

 

Pan Balek stru n shrnul navr enou sm rnici. Viz podkladový materiál zpracovaný panem Balkem.

 

Usnesení VH: Valná hromada schvaluje  sm rnici pro organizaci práce sekretariátu dle p edlohy.

 

Prob hlo hlasování : pro 14, proti 0, zdr el se 4.

  

5/Výstupy a dal í dohoda práce s CpKP 

 

st ední Morava

 

Pan Horník uvedl, e byla schválena smlouva s firmou CpKP 

 

st ední Morava a to ve vý i 

1.610.000,- K . CpKP bude mít za úkol vykazovat zprávu o provedené innosti. Na základ této 

zprávy dojde k následné fakturaci CpKP 

 

st ední Morava  v i mikroregionu.

 

Usnesení: 

Valná hromada vzala na v domí schválení smlouvy s

 

firmou CpKP-st ední Morava.

  

6/Prezentace Regionální agentury pro rozvoj st ední Moravy

 

Zde vystoupil zástupce této agentury ing. Jaroslav Brzák, který ve zkratce p edstavil innost agentury. 

Uvedl, e tato organizace se zabývá podobnou inností jako sekretariát a nabídl pomoc starost m 

s hledáním jednotlivých na míru itých grantových program . Dále pan Brzák ing. uvedl, e ji jedná 

se zahrani ními partnery a snad by mohla být eská republika v jednom sub-projektu, který vede i 

hlavním partnerem.  

7/R zné

 

P edstavitel sekretariátu paní senátorky Seitlové pan Milo Navrátil vyzval v echny starosty, aby se 

s jakýmikoliv problémy obraceli na jejich kancelá a uvedl na sebe kontakty: 

Telefon: 736 641 488, e-mail: seitlova.jitka@volny.cz, po tovní adresa Kramá ova 14, P erov.

  

Prob hlo hlasování o nového leny rady místa pana starosty z

 

Teplic n/B. Byli navr eni pan. starosta 

Tome ek a pan starosta Sencovici. 

Hlasování pro p. starostu Tome ka: pro 14, proti 0, zdr el se 1 

Jako nový len rady byl zvolen p. starosta Tome ek 

Usnesení: VH zvolila jako nového lena rady p. starostu Tome ka.  



      
Zapsala: Dvo áková Sv tlana

  
Ov ili:

 
Rajmund Sláma                                                                          Vladimír Jura ka PhDr. 

Starosta obce Pot tát                                                                   starosta m sta Hranice

                                



      
Usnesení Valné hromady ze dne 7. ervna 2005  

VH 81/2005 
Usnesení : Valná  hromada schválila e ení majetkového vypo ádání odstupujících obcí ze svazku.

 
Do nyn j í VH /7. ervna 2005/ bude vyrovnání provedeno formou vyrovnání lenských p ísp vk . Od 

této doby, která obec bude chtít vystoupit, bude muset ekat na mimo ádnou pololetní ú etní záv rku a 

ponese ve keré zisky a ztráty pom rnou ástí k

 

MR dle stanov. Finan ním vypo ádáním je ukon eno 

lenství. 

Prob hlo hlasování: Pro 22, proti 0, zdr el se 1

  

VH 82/2005 

Usnesení: Valná hromada po projednání schvaluje vylou ení obce Teplice nad Be vou z d vodu 

poru ení stanov svazku 

 

nezaplacení lenských p ísp vk k

 

datu 7. ervna 2005. 

Prob hlo hlasování: Pro 23, proti 0, zdr el se 0

  

VH 83/2005 

Usnesení VH:Valná hromada schvaluje zalo ení devizového ú tu u SOB a po projednání schvaluje 

dealingovou smlouvu s SOB a pov uje p edsedu k

 

jejímu podpisu. 

Prob hlo hlasování: Pro 22, proti 0, zdr el se 0. /1 ode el/

  

VH 84/2005 

VH bere na v domí p ípravu jednotlivých sub-projekt a schvaluje podání 2 mikroregionálních sub-

projekt a to: Cestovní ruch a Energetické zdroje se zam ením na biomasu a bioodpady

 

Prob hlo hlasování 18 pro, proti 0, zdr el se 4 /1 ode el/

  

VH 85/2005 

VH bere na v domí zprávu o dal ích p ipravovaných sub- projektech dle p edlo ené d vodové zprávy.

 

Prob hlo hlasování: Pro 17, proti 0, zdr el se 1 /5  ode lo/

  

VH 86/2005 

Valná hromada schvaluje  Sm rnici pro organizaci práce Sekretariátu MR Hranicko na p íprav 

projekt (dle p edlohy). 

Prob hlo hlasování : pro 14, proti 0, zdr el se 4 /5 ode lo/  

VH 87/2005 

Valná hromada vzala na v domí uzav ení smlouvy o externím poradenství s CpKP-st ední Morava.

 



       
VH 88/2005 

Valná hromada schválila nového lena rady MR Hranicko pana Tome ka, starostu Opatovic. 

Hlasování pro p. starostu Tome ka: pro 14, proti 0, zdr el se 1 /8 ode lo/     

Antonín Horník       Vladimír Jura ka PhDr. 

P edseda svazku

      

Místop edseda svazku
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