
Zápis z Valné hromady DSO MR Hranicko ze dne 1.3.2005  

P ítomni:

 
Tome ek  Antonín /Opatovice/ 

Senovici Pavel / ernotín/ 

Veli ková Alena /Horní Újezd/ 

Vykopal Libor /Ústí/ 

Pajdla Antonín /Zámrsky/ 

vantner Julius /Malhotice/ 

Miku Radovan /V echovice/ 

Zdráhala Cyril /Provodovice/ 

Orava Karel /Skali ka/ 

Blahová Michala /Horní T ice/

 

najdárek  Old ich /Kloko í/ 

Hübl Karel ing. /Teplice nad Be vou/ 

Sláde ek  Václav/Polom/ 

Kavala Eduard /B lotín/

 

Kone ný Ji í /Milovice nad Be vou/

 

Sláma Rajmund /Pot tát/ 

Lév Zden k /St íte nad Ludinou/

 

Bláha Jaroslav / Jind ichov/

 

Kandler Ji í /Partutovice/

 

Jura ka Vladimír PhDr. /Hranice/ 

Horník Antonín /Hustope e nad Be vou 

Str ínková Milu e /Rouské/  



 
Hosté: 

Vomá ka Václav ing. /Hustope e nad Be vou/ 

Haken Roman /CpKP st ední Morava/ 

Mgr. Bucherová Jitka /sekretariát DSO/ 

Bc. Balek Jan /sekretariát DSO/ 

Dvo áková Sv tlana /sekretariát DSO/

 

krabal Ivo /CpKP st ední Morava/

  

Program: 

1/ Úvod 

2/ Aktuální stav projektu INNOREF 

3/ Projektové nám ty 

 

výstupy mapování zám r

 

4/ Rozvojové partnerství v mikroregionu 

5/ Rozpo et mikroregionu na rok 2005 

6/ Volba kontrolní komise 

7/ Zm na stanov mikroregionu

 

8/ Koncepce cyklostezek a cyklotras v mikroregionu 

9/ kola obnovy venkova        

10/ R zné

          



 
1/Úvod  

Pan p edseda Horník p ivítal p ítomné a  zkonstatoval, e je p ítomna nadpolovi ní v t ina ú astník , 

e tedy valná hromada je usná ení schopná. Navrhl ov ovatele zápisu a leny návrhové komise. 

lenové návrhové komise byli ur eni  pánové: najdárek, Vykopal a Orava . Paní  Str ínková  a pan 

Tome ek byli navr eni jako ov ovatelé zápisu.  Dále pan starosta Horník p edstavil upravený 

program valné hromady, který byl následn schválen.

 

Pan Horník provedl kontrolu usnesení p edchozích usnesení valné hromady. P edchozí valná hromada 

ulo ila p edsedovi svazku zajistit podání ádostí na dofinancování projektu INNOREF na MMR R a 

Olomoucký kraj. K tomu pan Horník sd lil, e ádost na Olomoucký kraj byla podána, prob hlo 

jednání s nám stkem hejtmana panem Horákem. Program pro p edlo ení ádosti  na Ministerstvu pro 

místní rozvoj bude otev en v

 

pr b hu b ezna 2005. 

 

Dále pan p edseda svazku Horník informoval o innosti rady mikroregionu.Rada MR na svém 

zasedání 27.1.2005 schválila zpracování zadávacích podmínek pro grafický manuál. Sle na Bucherová 

uvedla, e nabídky na grafické manuály budou zhodnoceny po skon ení valné hromady. 

Dále pan starosta Horník uvedl, e Rada MR na svém zasedání dne 22.2.2005 schválila dodavatele 

externích slu eb pro projekt INNOREF 

 

byla vybrána spole nost CpKP st ední Morava. Na zasedání 

rady dále do lo k projednání koncepce zm n stanov, schválení pokyn pro ob h ú etních doklad  a 

schválení plánu prezentace projektu INNOREF.  

2/ Aktuální stav projektu INNOREF 

Projekt INNOREF  je len n na jednotlivé komponenty. V rámci t chto komponent do lo ke 

zpracování SWOT analýzy, za ízení kancelá e sekretariátu, prob hl první workshop, který byl 

zam en na pracovníky sekretariátu , probíhá prezentace projektu a v

 

neposlední ad do lo k 

 

vypracování a schválení finan ní zprávy za období ervenec  prosinec 2004. Také pan Balek uvedl, 

e se pracuje na vytvo ení Rozvojového partnerství mikroregionu. 

Pan Balek promluvil o náv t vách jednotlivých obcí, kde byli zástupci obcí seznámeni s projektem 

INNOREF. Výsledky náv t v

 

byly shrnuty  do zprávy, která  byla sou ástí podkladových materiál 

k jednání valné hromady.   

Dále pan Balek informoval o tom, e MR nem e být adatelem o sub-projekt, e tento adatel musí 

být jiný MR, nebo obec. Nebo MR Hranicko je odpov dno za ízení a monitorování projektu a tudí 

nem e být adatelem o sub-projekt. 

Pan Balek p ednesl výsledky finan ní zprávy, která pro la auditem na národní úrovni, uvedl, e do lo 

k podepsání smlouvy tzv. Smlouva o dotaci / Subsidy contract/,  která byla uzav ena mezi hlavním 



partnerem regionem Friuli Gulia Venezia a  Joint Technical Secretariat Vienna  a informoval o 

pr b hu prvního workshopu, který byl organizován pro zam stnance sekretariátu. 

  
3/Projektové nám ty 

 
výstupy mapování zám r

 
Pan Balek zpracoval hodnotící  formulá , který p edlo il starost m na valné hromad . Starostové m li 

mo nost se vyjád it obodováním jednotlivých nám t .

 

Pan Balek rozdal v em starost m formulá e a stanovil systém bodování jednotlivých nám t . Ur il 9 

bod pro ka dého s

 

tím, e ke ka dému opat ení je mo no dát pouze 3 body. Z

 

tohoto vznikne po adí , 

zájmu o projekty, který bude slo it jako pracovní podklad pro dal í svolání pracovních skupin.  Toto 

hodnocení bude p edlo eno k

 

diskusi i  Rozvojovému partnerství k posouzení. Diskutovat se k nim 

bude také na mezinárodní úrovni, kde se budou hledat spole né cíle pro v echny ty i regiony.

 

Se lo se celkem 65 nám t na projekty.  Z

 

toho bylo celkem 31 investi ních nám t , 21 neinvesti ních 

a 17 investi ních i neinvesti ních . 

Celkové shrnutí jednotlivých oblastí:  

1/Cestovní ruch 

 

nám t na cyklostezky,celková koncepce a koordinace cestovního ruchu v regionu.

 

2/Likvidace bioodpad  vypracování koncepce a vypracování dokumentace. 

3/Informa ní technologie-bezdrátový internet, bezdrátový rozhlas, napojení do integrovaného 

záchranného systému,digitální bezdrátová TV. 

4/ Geografický informa ní systém.   

5/Kulturní a spole enský ivot  podpora v získávání finan ních prost edk , vytvo ení grantového 

schématu podporujícího kulturní a spol. akce 

6/Úspory energií 

 

vým ny ve ejného osv tlení za úsporn j í zá ivky, vým ny oken v budovách.

 

Vyu ívání obnovitelných zdroj energie

 

7/Nezam stnanost- z ízení internetových koutk ÚP, za azení t ko umístitelných pracovník 

 

projekt ÚP Hranice 

8/Revitalizace obchodní sít v Hranicích /st ed m sta/,koncepce parkování, vzd lávání podnikatel .

 

9/Pitná voda 

 

projektová dokumentace na e ení vodovodních sítí mikroregionu.

 



10/Zklid ování dopravy 

 
projektová dokumentace na vypracování e ení dopravní situace v

 
obcích 

Pan Balek uvedl, e od po átku dubna do konce ervna 2005 bude ji vyhlá ena otev ené výzva 

k podávání projekt . Do konce ervence 2005 bude probíhat hodnocení projekt a od zá í budou 

uzavírány smlouvy.  

K této problematice vystoupil pan Kavala a uvedl, e n která témata ve formulá i jsou zbyte ná, e 

nap . na bezdrátový internet lze získat dotace v

 

plné vý i ze státního rozpo tu. Navrhuje p et íd ní a 

vypu t ní n kterých v cí z

 

formulá e. K

 

tomu pan Balek uvedl, e je mo no nechat navr ený formulá

 

v p vodní podob , proto e se bude o zám rech dále diskutovat v

 

men ích skupinách (sub-

projektových partnerstvích) a bude se hledat spolupráce ve partnerských regionech. 

Pan starosta  Jura ka PhDr. navrhl nechat v e v obecn j í í i.

 

Následn prob hlo bodování zám r .

 

4/Rozvojové partnerství v mikroregionu  

Bylo sd leno, e na Rad MR byl  pan Haken  zvolen jako moderátor workshop . Tzn. Povede 

plánované workshopy, seminá e, bude koordinovat rozvojové partnerství MR. Partnerství by m lo být 

slo eno z cílových skupin: podnikatelé, neziskové organizace,ve ejná správa. Po et lidí v partnerství 

max. 15 - 20. Tato skupina by m la vyhodnotit sub-projekty a dále by m la být poradní skupinou pro 

valnou hromadu a projekt INNOREF.  Pan Balek uvedl, e i Olomoucký kraj podporuje z izování 

rozvojových partnerství a e toto je i v základních metodických principech EU. Pan Haken po ádal 

starosty, kte í v dí o schopných lidech, a dávají tipy do sekretariát DSO. 

 

P ihlásil se pan starosta Teplic n/B a konstatoval, e nerozumí projektu a neumí tento projekt vysv tlit 

zastupitelstvu obce. Pan Horník odpov d l, e jak kancelá MR Hranicko, tak Rada podala maximální 

mno ství  jak písemných tak ústních podklad a vysv tlení k

 

celému projektu a je jen na starostovi 

dané obce jak se s tím umí seznámit a jak celému projektu v it. Rozhodnutí, zda se zapojit i ne je 

v dy na starostovi dané obce. My MR Hranicko m eme nabídnout obci Teplice nad Be vou ú ast na 

Va em zastupitelstvu obce. Pan Balek a pan Haken op t vysv tlí podstatu projektu. 

5/Rozpo et mikroregionu na rok 2005 

Paní Dvo áková p ednesla rozpo et a uvedla, e tyto ástky byly 

 

schváleny v rozpo tu projektu 

INNOREF a je t eba se jich dr et. Dále uvedla, které obce do 1.3.2005 p isp ly do MR. Byly to 

obce:Hustope e nad Be vou, Jind ichov , Bý kovice , B lotín .

 

P ísp vky se zasílají na . ú tu:

 

194855727/0300. 

Prob hla diskuse k

 

rozpo tu: 

Pan ing. Hübl nesouhlasil s vý í rozpo tu. 



Pan Horník uvedl, e je nutno vycházet z toho co EU nabízí. K tomu se p ipojil i pan Kavala, který 

podotkl, e doufá v efektivní odvedenou práci sekretariátu. 

6/Volba kontrolní komise 

Stanovy ukládají zvolení t í lenné kontrolní komise. Rada schválila slo ení komise takto:

 
Ing. Pajdla 

 
místostarosta St íte n/L./ Hlasování 

 
v ichni pro/.  

Ing. Vomá ka 

 

tajemník Hustope e n/B. /Hlasování 

 

v ichni pro/. 

Paní Str ínková  starostka obce Rouské /Hlasování 

 

v ichni pro/. 

7/Zm na stanov mikroregionu

 

Pan Balek p edlo il  Koncepci  zm n  stanov k posouzení.  Návrhy byly konzultovány  s p. Svaton m 

JuDr. Prob hla diskuse ohledn zastupování v dob nemoci 

 

p. Jura ka PhDr. vyjád il nesouhlas proti 

zastupování. P. Horník i p. Vomá ka doporu uje zastupovat starostu v dob hlasování s tím, e v 

prezenta ní listin bude uveden tento zástupce. Byly p edneseny následující zm ny:/viz podrobn j í 

popis v materiálu Návrh na zm ny ve stanovách MR ke dni 27.2. 2005

  

byl sou ástí podkladových 

materiál pro jednání valné hromady/ byly navr eny v t chto bodech. 

 

- Aktualizace jmen starost

 

- l. V- Valná hromada 

- l. VI  P edseda svazku

 

- l. VIII 

 

Dopln ní, kontrolní komise

 

- l. IX 

 

Spole ná ustanovení o orgánech svazku 

- l. X Zdroje p íjm svazku

 

- l. XI 

 

Hospoda ení svazku

 

- l. XIII 

 

Rozd lení zisku a podíl na úhrad ztráty

 

- l .XVII  Kontrola 

- l. XX 

 

Zru ující a záv re ná ustanovení  

Dále prob hla  diskuse k

 

rozd lení zisku a ztráty. Pav Lév navrhl rozd lit zisk nebo ztrátu podle 

míry zavin ní. K

 

tomu pan Balek podotkl, e tento zp sob není doporu en panem Svaton m JuDr. 

Jura ka PhDr. stejn i pan Kavala i pan Vykopal navrhli rozd lit zisk nebo ztrátu rovným dílem. 

Pan Bláha navrhl rozd lení dle zp sobu výpo tu p ísp vk do mikroregionu. Pan Horník souhlasil 

se stejným zp sobem jako pánové Jura ka PhDr.,Kavala. P. Vykopal, ov em podotkl, e by m la 

mezi obcemi fungovat vzájemná solidarita. Prob hlo hlasování o ty ech r zných  variantách. 

Byla zvolena varianta . 1 - P ípadný zisk nebo ztráta se rozd lí rovným dílem na jednotlivé leny 

svazku. Po projednání tohoto bodu ode li 3 lidé. 

Valná hromada vzala na v domí koncepci zm n stanov. 

 



Dal í postup: Dle koncepce budou stanovy dopracovány, rozeslány na poslední p ipomínkování a 

následn rozeslány ke schválení zastupitelstv m obcí. Definitivní schválení valnou hromadou 

prob hne na valné hromad dne 7. ervna 2005.

  

8/Koncepce cyklostezek a cyklotras v regionu 

Pan krabal ze spole nosti CpKP st ední Morava prezentoval vytvo enou Koncepci cyklostezek a 

cyklotras mikroregionu Hranicko . Tato koncepce dosud nebyla schválena valnou hromadou, by 

ji byla zpracovatelem p edána, a proto pan Balek po ádal starosty o schválení této koncepce. 

Bylo p edvedeno celkem 10 etap a nabídka zaslání elektronickou po tou ka dému starostovi. Pan 

starosta z Milotic po ádal o dopracování koncepce o trasu p es Milotice. S

 

tím pan krabal 

souhlasil. Byly tak p edstaveny v

 

koncepci uvedené 3 varianty vý e náklad . P edstavená 

koncepce byla schválena.     

9/ kola obnovy venkova 

Na Valné hromad Krajského spolku obnovy venkova Olomouckého kraje prob hla diskuse o 

zaji t ní krajské koly obnovy venkova. V

 

této souvislosti byla otev ena otázka obnovení koly 

venkova v Radíkov . Pan Vykopal uvedl, e kola v

 

Radíkov

 

nem la dostatek finan ních 

prost edk a proto omezila svoji innost. Dále uvedl, e kola pro obnovu venkova je d le itá, 

nebo v

 

Olomouckém kraji tato kola chybí. S tímto názorem se ztoto nil i pan Kavala. Valná 

hromada rozhodla podpo it obnovení koly obnovy venkova v

 

Radíkov . Pan Balek uvedl, e na 

obnovení koly by se m lo spolupracovat i s

 

dal ími zájemci o innost koly obnovy venkova 

v Olomouckém kraji.  

V této souvislosti bylo schváleno lenství obce Radíkov v Mikroregionu Hranicko. 

10/R zné

 

Paní Str ínková uvedla, e v návrhu koncepce Rozvojového partnerství chybí zástupci mláde e. 

Pan Kavala po ádal p ítomné starosty o ú ast na Valné hromad VAKu dne 18.3.2005 

 

nebo dle 

jeho názoru probíhají pokusy o tunelování VAKu. Dále pozval v echny na Den Vody /25.3.2005/, 

a na národní seminá Budoucnost venkova a zem d lství. Dále pan Kavala po ádal Valnou 

hromadu o podpo ení projektu: Lidé ohro ení sociální exkluzí a prevence negativních jev d tí a 

mláde e obcí B lotínska. Valná hromada schválila podporu tomuto projektu.

 

Valná hromada ulo ila panu Jura kovi PhDr. projednat s ministerstvem vnitra a s policejním 

prezídiem zm nu typu policie v

 

Hranicích a to následujícím zp sobem: Z

 

II na I typ co umo ní 

navý ení po tu policist v

 

mikroregionu  Hranicko. 



 
Ov ovatelé zápisu:

 
Str ínková Milu e                                                                  Tome ek Antonín  

Zapsala: 

Dvo áková Sv tlana                



  
Usnesení 

Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko ze dne 1.3.2005 

73/2005  VH 12 

Valná hromada  DSO MR Hranicko schvaluje za adit do návrhu zm ny stanov bod . XIII 

 

rozd lení zisku a ztráty podíl na úhrad ztráty  a to rovným dílem mezi jednotlivé obce 

svazku.(Hlasování pro 18 lidí, proti 1 pan Bláha, zdr eli se 3 sle na Bláhová, pan Hübl, pan 

vantner.) 

74/2005  VH 12 

Valná hromada DSO MR Hranicko schválila podání projektu obce B lotín: Lidé ohro ení sociální 

exkluzí a prevence negativních jev d tí a mláde e obcí B lotínska. (Hlasování v ichni pro 

 

celkem 19 lidí .) 

75/2005  VH 13 

Valná hromada DSO MR Hranicko  ulo ila panu starostovi Jura kovi PhDr. projednat 

s ministerstvem vnitra a policejním prezídiem zm nu klasifikace policejního odd lení v

 

Hranicích 

z odd lení

 

II. na I. typ. (Hlasování 

 

v ichni pro  celkem 22 lidí.) 

76/2005  VH 13  

Valná Hromada DSO MR Hranicko po projednání schvaluje Koncepci cyklostezek a cyklotras 

Mikroregionu Hranicko. 

. 77/2005- VH 12 

Valná hromada DSO MR Hranicko schválila lenství obce Radíkov v mikroregionu Hranicko . 

(Hlasování:pro 19lidí, proti 0, zdr el se 0 ) 

78/2005  VH 12 

Valná hromada DSO MR Hranicko podporuje obnovení innosti koly obnovy venkova 

v Radíkov s

 

p sobností v

 

Olomouckém kraji.( pro -19, proti - 0, zdr el se - 0) 



Antonín Horník                                                                       Jura ka Vladimír PhDr. 

P edseda svazku                                                                     místop edseda svazku  

Ov ovatelé zápisu:

 

Str ínková Milu e                                                                  Tome ek Antonín  

Zapsala: 

Dvo áková Sv tlana
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