
Usnesení 
Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko ze dne 22.12.2004  

68/2004 -  VH 11 

Valná hromada DSO Mikroregionu Hranicko po projednání schválila smlouvu s hlavním 

partnerem projektu INNOREF regionem Friuli Venezia Giulia v p edlo eném zn ní s úpravou 

navr enou panem Dane em uvedenou v zápise. (pro  17, proti 

 

0, zdr el se  0)  

69/2004  VH 11 

Valná hromada DSO Mikroregionu Hranicko po projednání schválila dofinancování projektu 

INNOREF ve variant 3b, tzn. Stávající p ísp vky obcí

  

budou pou ity na dofinancování a 

zbývající náklady budou p eneseny na realizátory sub-projekt .

 

(pro 

 

17, proti

 

0, zdr el se 

 

0)  

70/2004  VH 11 

Valná hromada DSO Mikroregionu Hranicko po projednání schválila smlouvu s SOB o 

zaji t ní úv ru dle p edlohy. (pro  17, proti 

 

0, zdr el se  0)  

71/2004  VH 11 

Valná hromada DSO Mikroregionu Hranicko po projednání schválila rozpo tové provizorium 

na rok 2005 dle p edlohy (platné do doby schválení rozpo tu). (pro 

 

17, proti 

 

0, zdr el se 

 

0)  

72/2004  VH 11 

Valná hromada DSO Mikroregionu Hranicko ukládá p edsedovi svazku podat ádost o 

p ísp vek na dofinancování projektu INNOREF z

 

programu Ministerstva pro místní rozvoj a 

Programového fondu Olomouckého kraje. (pro  17, proti 

 

0, zdr el se  0)      

Antonín Horník     PhDr. Vladimír Jura ka  
p edseda svazku

     

místop edseda svazku

       



Zápis 
z Valné hromady DSO Mikroregion Hranicko ze dne 22.12.2004  

P ítomni:

 
Lév Zden k (St íte nad Ludinou)

 

Kandler Ji í (Partutovice)

 

Sláde ek Václav (Polom) 
Blaha Jaromír (Jind ichov)

 

Kone ný Ji í (Milotice nad Be vou)

 

najdárek Old ich (Kloko í)

 

Dohnal Antonín (Hrab vka)

 

Sencovici Pavel ( ernotín) 
Orava Karel (Skali ka) 

vantner Julius (Malhotice) 
Zdráhala Cyril (Provodovice) 
Miku Radovan (V echovice) 
Horník Antonín (Hustope e nad Be vou) 
Jura ka Vladimír (Hranice) 
Str ínková Milu e (Rouské) 
Vykopal Libor (Ústí) 
Veli ková Alena (Horní Újezd)  

Hosté: 

Ji í Dane (CpKP)

 

Jan Balek (Sekretariát DSO MR Hranicko) 
Sv tlana Dvo áková (Sekretariát DSO MR Hranicko)

 

Jitka Bucherová (Sekretariát DSO MR Hranicko)    

Program: 

1. Úvod 

2. Smlouva s hlavním partnerem projektu INNOREF regionem Friuli Venezia Giulia 

3. Kofinancování projektu INNOREF 

4. Smlouva s SOB o zaji t ní kontokorentního úv ru

 

5. Rozpo tové provizorium na rok 2005 

6. Dal í postup v projektu INNOREF 

7. R zné

    



1. Úvod 

Po zahájení zasedání Valné hromady starostou m sta Hranice PhDr. Jura kou byl zvolen 

zapisovatel, ov ovatelé zápisu a návrhová komise.

 
Zapisovatel: Jan Balek 

Ov ovatelé zápisu:

 
Antonín Horník, PhDr. Vladimír Jura ka 

Návrhová komise: Zden k Lév, Václav Sláde ek

   

2. Smlouva s hlavním partnerem projektu INNOREF regionem Friuli Venezia Giulia 

Pan Balek informoval o provedení ov eného soudního p ekladu uvedené smlouvy. Smlouva 

byla p ed zasedáním Valné Hromady rozeslána emailovou po tou k prostudování v em 

len m DSO MR

 

Hranicko. P i diskusi nad smlouvou bylo vy eno n kolik p ipomínek. Pan 

Dane vznesl p ipomínky:

 

- §5, odst.4 

 

zjistit, zda je SOB schopna vést ú et v Eurech a zda to nebude pro 

mikroregion nevýhodné. Pokud by bylo výhodn j í vést ú et v

 

CZK je t eba zjistit u hlavního 

partnera projektu, zda je to mo né.  

- §5, odst.4 uvádí nutnost  projektu mít samostatný ú et vedený v Eurech. Tento ú et zatím 

nebyl z ízen. Je pot eba také zjistit, zda bude problém u výdaj , které byly realizovány p ed 

podpisem této partnerské smlouvy. 

- §5, odst.4 uvádí nutnost partner projektu nechat si ov it ú etnictví auditorem. Jaký je 

správný p eklad pojmu auditor do eských podmínek? Bylo dohodnuto ov ení vhodnosti 

tohoto p ekladu, pop ípad navr ení vhodné alternativy. 

 

Valná hromada schválila jednohlasn tuto smlouvu (Usnesení 68/2004 

 

VH 11) s úpravami 

navr enými panem Dane em.   

3. Kofinancování projektu INNOREF 

Pan Balek na úvod stru n shrnul problematiku kofinancování projektu

 

INNOREF a následn 

p edstavil jednotlivé varianty mo ností kofinancování, p íprava jejich vypracování mu byla 

p id lena na p edchozí valné hromad ze dne 9.12.2004. Podrobn vypracovaná variantní 

e ení jsou jako p íloha sou ástí tohoto dokumentu. Jedná se o tyto varianty:  

Varianta .1:  Rozd lení náklad na kofinancování provozních náklad na jednotlivé obce dle 

po tu obyvatel  

Varianta .2:  Provozní náklady p enést na realizátory sub-projekt

 

Varianta .3:  ást provozních náklad p enést na obce dle po tu obyvatel a ást náklad 

p enést na realizátory sub-projekt

 



Po diskusi o kladech a záporech jednotlivých variant byla nakonec p ijata upravená varianta 

3b. Jedná se o procentuální rozd lení provozních náklad mezi obce mikroregionu a 

realizátory sub-projekt . Procentuální pom r bude rozd len tak, aby obecní p ísp vky z staly 

prozatím nezm n ny. V

 
jednání jsou je t dal í mo nosti zisku financí a to z

 
prost edk 

Ministerstva pro místní rozvoj i Olomouckého kraje.   

Valná hromada schválila jednohlasn tento návrh ve zn ní Usnesení 69/2004 VH 11.  

4. Smlouva s SOB o zaji t ní kontokorentního úv ru

 

Smlouva byla p edm tem jednání na p edchozím zasedání Valné hromady. Na dne ní 

zasedání (22.12.2004) byl p ipraven pracovníky SOB text smlouvy, který byl p ed 

zasedáním rozeslán len m Rady mikroregionu na p ipomínkování. Smlouva byla Valnou 

hromadou jednohlasn  schválena Usnesením 70/2004  VH 11 .   

5. Rozpo tové provizorium na rok 2005 

Pan Balek p edstavil vypracované rozpo tové provizorium pro rok 2005.

 

Rozpo tové 

provizorium bylo p ipraveno do doby vyjasn ní zp sobu dofinancování projektu INNOREF.

 

Valnou hromadou bylo rozhodnuto o trvání platnosti tohoto provizoria do následující valné 

hromady, kde bude p edlo en ji návrh rozpo tu.

  

6. Dal í postup v projektu INNOREF 

Projektovým mana erem (pan Balek) byl p edlo en rozvrh plánovaných inností Sekretariátu 

pro první tvrtletí roku 2005: 

Leden 

- 13.-15. sch zka projektového týmu v

 

Itálii 

- postupná náv t va v ech obcí mikroregionu

 

- mapování projektových zám r v

 

mikroregionu (formulá )

 

- p íprava SWOT analýzy mikroregionu

 

- propaga ní kampa projektu a mikroregionu

  

- vytvo ení loga mikroregionu

 

- podání ádosti o kofinancování z Programového fondu Olomouckého kraje  

Únor 

- p íprava grantového schematu

 

- komunikace s nositeli projektových zám r

 



- souhrnná SWOT analýza za v echny 4 regiony 

- jeden workshop s nositeli projektových zám r , p ípadn s

 
dal ími zájemci 

 
potenciální mikroregionální partnerství 

- podání ádosti o kofinancování na Ministerstvo pro místní rozvoj  

B ezen

 

- p íprava grantového schematu

 

- pr b ná zpráva

  

Jako jedna z pot eb mikroregionu

 

byla uvedena pot eba vytvo it logo mikroregionu, které by 

m lo svoji kontinuitu i po ukon ení projektu INNOREF. Starosta m sta Hranice, ing. Jura ka 

uvedl vhodnost vypracování komplexního propaga ního balí ku mikroregionu. Valná 

hromada se domluvila na oslovení n kolika reklamních agentur, které by p ipravily návrhy 

log mikroregionu. Z jejich návrh by pak byl zástupci obcí vybrán nejvhodn j í

 

nám t, p i 

p ihlédnutí k

 

ekonomické stránce v ci. Zaji t ním úkolu byli pov eni pracovníci Sekretariátu 

DSO MR Hranicko.  

Byly dohodnuty termíny zasedání Valné hromady DSO MK Hranicko pro rok 2005: 

úterý 1. b ezna

 

úterý 7. ervna 

úterý 6. zá í

 

tvrtek 8. prosince 

V dy od 14.30 hodin.  

P edsedovi DSO MR

 

Hranicko bylo ulo eno, po zji t ní podrobností, podat ádost o 

p ísp vek na kofinancování projektu INNOREF z

 

Programového fondu Olomouckého kraje.   

 

P ílohy:

 

1. Kofinancování provozních náklad projektu INNOREF

  

Zpracovala: 
Jitka Bucherová 
Sekretariát DSO MR Hranicko  

Ov ili:

 

Antonín Horník     PhDr. Vladimír Jura ka 
p edseda svazku

     

místop edseda svazku
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