
 

 
Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 13. 11.2007 

 

VH 55/2007 

Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy návrhové komise pro usnesení: Radovan 

Mikuš, Miluše Stržínková 

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 

VH 56/2007 

Valná hromada MR Hranicko  schválila ověřovatele zápisu: Karel Galas 

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 

VH 57/2007 

Rada MR Hranicko schválila upravený program VH dle návrhu p. Balka 

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 

VH 58/2007 

VH MR Hranicko pověřuje předsedu a sekretariát k dopracování návrhu členských příspěvků  

a rozeslání starostům k projednání v členských obcí s termínem do příštího jednání valné 

hromady.  

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 

VH 59/2007 

Valná hromada MR Hranicko projednala žádost Rozvojového partnerství Regionu Hranicko o 

půjčku na předfinancování výkonného zázemí MAS v programu LEADER 2007-2013 a 

pověřuje Sekretariát dopracováním návrhu rozpočítáním příspěvku.  

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 

VH 60/2007 

Valná hromada MR Hranicko po projednání situace v projektu Pracovní týmy schválila 

uzavření dodatku č. 3 se zapojenými: Černotín, Ekoltes a.s, Horní Újezd, Hustopeče nad 

Bečvou, Partutovice, Potštát, Radíkov, Skalička, Střítež n.L., Ústí, Zámrsky o podílu na 



 

předfinancování projektu ve výši 35.000 Kč na jedno pracovní místo. (pro: 15, proti:0, zdržel 

se: 0) 

VH 61/2007 

Valná hromada MR Hranicko schválila pořízení níže uvedeného majetku: 

- uzamykatelné skříně – 3 ks pro archivaci dokumentů v maximální pořizovací hodnotě 

11.000 Kč. 

- Tiskárna Canon Laser LBT 5000 v maximální pořizovací hodnotě 7.000 Kč. 

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 

VH 62/2007 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o možnosti Programu rozvoje 

venkova v opatření III.3.1Vzdělávání a informace a pověřila p. Tomášovou k vypracování 

žádosti. 

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 

VH 63/2007 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí založení Hranické rozvojové agentury. 

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 

VH 64/2007 

Valná hromada MR Hranicko schválila/neschválila podání žádosti o realizaci investiční části 

projektu Voda na Potštátsko do dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR Výstavba a 

obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací na rok 2008.  

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 65/2007 

Valná hromada MR Hranicko revokuje usnesení VH 24/2007 a schvaluje uzavření smlouvy o 

zpracování plánu rozvoje obce v rámci projektu INNOREF mezi Mikroregion Hranicko a 

obcí Bělotín. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se :0) 

 

VH 66/2007 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu z cyklotrase a pověřuje sekretariát 

k zorganizování schůzky obcí na trase. 



 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se :0 ;p. Konečný, p. Stržínková odešli) 

 

VH 67/2007 

Valná hromada MR Hranicko schválila zprávu Kontrolní komise Mikroregionu Hranicko ze 

dne 1.října 2007. 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se :0) 

 

VH 68/2007 

VH schvaluje vnitřní směrnici č. 1 – pokyn o vedení účetnictví a oběh účetních dokladů. VH 

hromada schvaluje vnitřní směrnici č. 5 – o cestovních náhradách 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se :0) 

 

VH 69/2007 

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 2  

(pro: 13, proti: 0, zdržel se :0) 

 

VH 70/2007 

Valná hromada MR Hranicko  neschválila dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu o zvýšení nájmu 

a energií a pověřila sekretariát k průzkumu trhu a jednáním s p. Podzemným o výši nájmu. 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se :0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Zápis z Valné hromady MR Hranicko 

ze dne 13.11.2007 
 
Přítomní:  
Antonín Tomeček (starosta obce Opatovice) 

Karel Galas (starosta města Potštát) 

Ing. Petr Pajdla (místostarosta obce Střítež n.L.) 

Alena Veličková (starostka obce Horní Újezd) 

Miluše Stržínková (starostka obce Rouské) 

Radovan Mikuš (starosta obce Všechovice) 

Mgr. Miroslav Wildner (starosta obce Hranice) 

Václav Sládeček (starosta obce Polom) 

Josef Žingor (místostarosta obce Bělotín) 

Jiří Konečný (starosta obce Milovice nad Bečvou) 

Jiří Andrýs (starosta obce Černotín) 

Arnošt Pala (starosta obce Zámrsky) 

Jiří Kandler (starosta obce Partutovice) 

Oldřich Šnajdárek (starosta obce Klokočí) 

Bedřich Hradil (místostarosta obce Malhotice) 

 

Hosté: 

Pavla Krbálková (manažerka MR Záhoran) 

Jan Balek (sekretariát MR Hranicko) 

Marcela Tomášová (sekretariát MR Hranicko) 

 

 

 

Zapisovatel: Marcela Tomášová 

Ověřovatelé zápisu: Karel Galas 

Návrhová komise: Radovan Mikuš, Miluše Stržínková 

 

 



 

 

 

Program: 

1) Úvod 

2) Projekt INNOREF (výstupy, uzavírání projektu) 

3) Příprava programu LEADER 2007 - 2013 

4) Další projekty (pracovní týmy atd.) 

5) Nákup majetku 

6) Dotace z Programu rozvoje venkova ČR 

7) Program rozvoje venkova Olomouckého informace na rok 2008 (informace o návrhu) 

8) Hranická rozvojová agentura – informace o založení  

9) Pitná voda Potštátsko – informace o přípravě projektu  

10) Plány rozvoje obcí – revokace usnesení Bělotín 

11)  Plán cyklotrasy „Po stopách využívání vodní a větrné energie“ na rok 2008 

12)  Různé 

 
1.Úvod 
Mgr. Miroslav zahájil jednání Valné hromady MR Hranicko, přivítal všechny přítomné. Určil 

zapisovatelku p. Marcelu Tomášovou. 

Dále p. předseda určil členy návrhové komise pro usnesení : Radovan Mikuš, Miluše 

Stržínková 

Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy návrhové komise pro usnesení: Radovan 

Mikuš, Miluše Stržínková 

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 
Jako ověřovatele zápisu byl navržen p. Karel Galas. 

Valná hromada MR Hranicko  schválila ověřovatele zápisu: Karel Galas 

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 
P. Balek přednesl tuto změnu v programu, aby byl z programu vyřazen bod č. 8 Program 

rozvoje venkova Olomouckého kraje.  

Dále se p. Wildner zeptal, zda má někdo další návrh na změnu. 

Rada MR Hranicko schválila upravený program VH dle návrhu p. Balka. 

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 



 

 
 
2.Uzavírání projektu Innoref 
Sl. Krabicová informovala o situaci v projektu Innoref:  

– bude audit výdajů za období 7/07–10/07 - po dohodě se zahraničními partnery a CRR, 

– dále je třeba provést vyúčtování dotace z olomouckého kraje do konce roku 2007 

– dotace z MMR – vyúčtování dotace po ukončení projektu 

– je třeba zajistit uhrazení uznatelných nákladů do konce roku 2007. Výdaje projektu 

jsou uznatelné pouze do 31.12.2007. 

– přelom r.2007/2008 – nutno provést archivaci dokumentace projektu 

– v roce 2008 – poslední splátka od hlavního partnera, uzavření kontokorentu a 

dealingových operací,  

– vlastnické vztahy k majetku – majetek nakoupený z projektu Innoref musí být ve 

vlastnictví MR do konce roku 2010.  

 
P. Balek informoval přítomné se situací v projektu Innoref.   

 

P. Balek dále přednesl návrhy, jak dál pokračovat po ukončení projektu Innoref. 

neuznatelné náklady činí v tomto a do konce Innorefu 498 tis. Kč, vlastní příjmy 700 tis., tj. 

zůstatek 200 tis. Platba neuznatelných nákladů by se nemusela řešit z příspěvků obcí, mohla 

by se pokrýt z vlastních příjmů MR 

- vznikla organizace Rozvojové partnerství a MAS jako výstup INNOREFU, má vlastní 

právní subjektivitu, 

- dále vznikla Hranická rozvojová agentura – zájmové sdružení právnických osob – 

poskytování služeb a udržet silný tým k využívání evropských fondů. Návrh na rozjezd 

agentury – 390 tis., 10 tis na vstup HRA do Sdružení CR, 40 tis -…….., celkově 440 tis. 

Služby pro MR – bezplatné základní poradenství, supervize, dotažení Innoref. 

Diskuse Rady MR Hranicko vedla k těmto návrhům:  

- dnes nejsme připraveni a nemůžeme přijmout stanovisko, v jaké výši budou členské 

příspěvky na rok 2008 

- tato záležitost bude připravena na VH, která bude v prosinci, bude připraven návrh, 

který dostanou starostové jako podklad k radám a zastupitelstvem obcí,  



 

- p. Wildner – je nutné navýšení členských příspěvků – protože doposud bylo vše 

spojeno s realizací projektu  Innorefu; je nutné určit, jakou částku MR Hranicko 

poskytne HRA na rozjezd agentury  

- p. Balek – mělo by se započítat i to, co už MR Hranicko vydělal,  

- p. Wildner – neuznatelné náklady budeme umět zdůvodnit před svými zastupiteli, a to 

co MR vydělal by byl jako „zlatý fond“ by se mohlo použít pro rozjezd HRA; dále p. 

Wildner uvedl informaci, že  rada Ol. kraje bude zasedat v Hranicích 29. a 30 

listopadu, v 9.00 v zasedačce MěU. 

 

VH MR Hranicko pověřuje předsedu a sekretariát k dopracování návrhu členských příspěvků  

a rozeslání starostům k projednání v členských obcí s termínem do příštího jednání valné 

hromady. (pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 
3. Leader 2007 – 2013 
P. Balek přednesl žádost RoPa na poskytnutí půjčky na předfinancování zázemí MAS , které 

se týká programu Leader 2007-2013. Výše půjčky se předpokládá ve výši 600 tis. 

p. Mikuš – samozřejmě souhlasím, je to velká šance pro Hranicko, zda by nebylo možné 

využít kontokorent, který se využívá k Innorefu. 

p. Balek – asi ne, protože se jedná o 3. osobu, ve smlouvě je přímo určeno, že kontokorent je 

přímo na Innoref, a pro MR Hranicko. 

p. Stržínková – je potřeba to podpořit rozjezd MAS a Leadru, MAS připravuje strategický 

plán, Leaderem může Hranicko jen získat, a o penězích si budeme na Hranicku rozhodovat 

sami. 

p. Pajdla – jsme si vědomi, že ty peníze z Leaderu chceme získat a obce si musí být vědomy, 

že pro to musí něco udělat. 

p. Wildner – je třeba vzít odvahu a pustit se do toho, během příštího týdne se dopracuje 

celková analýza a rozešle se obcím  

p. Balek – zkusit zapojit i další nečlenské obce 

 
 
Valná hromada MR Hranicko projednala žádost Rozvojového partnerství Regionu Hranicko o 

půjčku na předfinancování výkonného zázemí MAS v programu LEADER 2007-2013 a 

pověřuje Sekretariát dopracováním návrhu rozpočítáním příspěvku.  

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 



 

 
4. Pracovní týmy 
p. Tomášová informovala přítomné o situaci v projektu Pracovní týmy. Neustále se potýkáme 

s problémy, které se týkají financování. Monitorovací zprávy a žádosti o platby, které jsou 

předkládány Úřadu práce v Olomouci jsou propláceny s velkým časovým zpožděním. Je proto 

třeba se opět zabývat zajištěním financování, které povede ke zdárné realizaci projektu. Po 

projednání se starosty zapojených obcí (začátek října) jsme se dohodli, že obce opět 

zafinancují projekt ve výši 35 tis. na jedno pracovní místo. Je třeba tuto skutečnost upravit 

dodatkem č. 3 ke smlouvě o spolupráci. 

Valná hromada MR Hranicko po projednání situace v projektu Pracovní týmy schválila 

uzavření dodatku č. 3 se zapojenými: Černotín, Ekoltes a.s, Horní Újezd, Hustopeče nad 

Bečvou, Partutovice, Potštát, Radíkov, Skalička, Střítež n.L., Ústí, Zámrsky o podílu na 

předfinancování projektu ve výši 35.000 Kč na jedno pracovní místo. (pro: 15, proti:0, zdržel 

se: 0) 

 
5. Nákup majetku 
Sl. Krabicová – informovala přítomné o nutnosti nákupu skříní, které jsou třeba pro archivaci 

dokumentace k projektům INNOREF a Pracovní týmy. Jedná se o 3 ks uzamykatelných skříní 

Dále požádala o schválení nákupu tiskárny. Barevná tiskárna, kterou MR používal se pokazila 

a oprava by činila 4-5 tis. Kč. Proto jsme přistoupili ke koupi nové tiskárny. Jedná se o 

tiskárnu Canon Laser LBT 5000  

Valná hromada MR Hranicko schválila pořízení níže uvedeného majetku: 

- uzamykatelné skříně – 3 ks pro archivaci dokumentů v maximální pořizovací hodnotě 

11.000 Kč. 

- Tiskárna Canon Laser LBT 5000 v maximální pořizovací hodnotě 7.000 Kč. 

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 
6. Dotace z Programu rozvoje venkova ČR 
P. Tomášová informovala přítomné na možnost v PRV – opatření III.3.1 Vzdělávání a 

informace. Přítomným rozdala dotazníky, kde by se měli vyjádřit, zda a o jaké téma je zájem 

o vzdělávání. Dále je třeba ještě následující den rozeslat tyto dotazníky ještě ostatním obcím. 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o možnosti Programu rozvoje 

venkova v opatření III.3.1Vzdělávání a informace a pověřila p. Tomášovou k vypracování 

žádosti.(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 



 

 
7. Založení HRA, zájmové sdružení právnických osob 
P. Balek informoval o založení HRA;  je ustanovena správní rada, jejímž předsedou je Petr 

Pajdla, p. Balek je ředitelem HRA. Je předložena žádost o registraci na krajském úřadě, bude 

přiděleno IČ. 

 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí založení Hranické rozvojové agentury. 

(pro: 15, proti:0, zdržel se: 0) 

 
8. Pitná voda Potštátsko 
p. Galas - hledají se vhodné dotace pro projekt 

p. Balek – proběhlo jednání , VAK zaplatil přípravu žádosti o dotaci, v této fázi bylo 

dohodnuto, že bude žadatelem MR Hranicko. 

- PRV možný dotační titul, 26. listopadu – nestihne se 

- Národní program – uzávěrka do 31. ledna (mělo by se stihnout stavební povolení) 

p. Wildner – pitná voda na potštátsko je nutná 

p. Balek – mělo by se projednat na zastupitelstvech, zda a jak budou zapojené obce projekt 

spolufinancovat, protože jinak veškerá zodpovědnost leží na celém mikroregionu. 

p. Pajdla – měl by se schválit v zastupitelstvech záměr podat žádost 

Valná hromada MR Hranicko schválila/neschválila podání žádosti o realizaci investiční části 

projektu Voda na Potštátsko do dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR Výstavba a 

obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací na rok 2008. (pro: 15, proti: 0, zdržel se :0) 

 
9. Plány rozvoje obcí 
P. Balek  - zpracovávají se plány rozvoje obcí 

Obec Bělotín – zaplatila členské příspěvky po termínu, toto bylo třeba k tomu, aby mohl být 

zpracován plán i pro Bělotín. Je nutné revokovat usnesení č.24, kde byla podmíněné uzavření 

smlouvy zasláním dlužného příspěvku do konce června 2007. 

 

Usnesení: Valná hromada MR Hranicko revokuje usnesení VH 24/2007 a schvaluje uzavření 

smlouvy o zpracování plánu rozvoje obce v rámci projektu INNOREF mezi Mikroregion 

Hranicko a obcí Bělotín. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se :0) 

 
10. Cyklotrasa po mlýnech 



 

P. Kopecký zbilancoval uplynulou sezonu po trase a akci Mlynářský krajánek 

- revize na začátku roku, není dokončena, ale bude se pokračovat 

- propagační materiály – ze subprojektu STS se udělala nová edice map, průkazy mlynářského 

krajánka 2008 

- p. Pajdla – bylo by dobré podat do POV 

- p. Kopecký – s tím se počítá, že se podá žádost nejen na ukončení, ale na všechny akce, bylo 

by možno zahrnout i MR  Záhoran a přidat výlet i po Božích mukách 

- p. Balek Honza – pokud se rozhodne POV až v dubnu, nebudou peníze na první výlety 

 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu z cyklotrase a pověřuje sekretariát 

k zorganizování schůzky obcí na trase. 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se :0 ;p. Konečný, p. Stržínková odešeli) 

 
11. Různé 
Zpráva kontrolní komise 

Zprávu přednesl p. Mikuš dle zápisu kontrolní komise 

Valná hromada MR Hranicko schválila zprávu Kontrolní komise Mikroregionu Hranicko ze 

dne 1.října 2007. 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se :0) 

 

Nová vnitřní směrnice 

Sl. Krabicová – na základě doporučení kontrolní komise ze dne 1.10.2007 byly vytvořeny 2 

nové vnitřní směrnice. Jedná se o vnitřní směrnici č. 1 – pokyn pro vedení účetnictví a oběh 

účetních dokladů a vnitřní směrnici č.5 – o cestovních náhradách. Nové směrnice nahrazují 

původní vnitřní směrnici č. 1 z roku 2005. 

VH schvaluje vnitřní směrnici č. 1 – pokyn o vedení účetnictví a oběh účetních dokladů. VH 

hromada schvaluje vnitřní směrnici č. 5 – o cestovních náhradách 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se :0) 

 

Rozpočtové opatření 

Sl. Krabicová – V rozpočtu Mikroregionu Hranicko došlo k úpravám v čerpání u některých 

rozpočtových položek, a to na straně příjmů  i výdajů rozpočtu. Z tohoto důvodu předkládáme 

rozpočtové opatření č.2, které upravuje výši rozpočtových položek podle aktuální situace 

v hospodaření mikroregionu. Dochází k navýšení původního rozpočtu o 4 646 218 Kč. 



 

 
 
 
 
 
 

2. Rozpočtové opatření  Mikroregionu Hranicko za rok 2007  

Příjmy rozpočtu 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

(rozpočtové 
opatření 
č.1) 

rozdíl mezi 
upraveným 
rozpočtem 
a rozp. op. 

č. 2 
Rozp. 

opatření č.2 
paragraf položka Název položky         
  4116 Ostatní neinv.přijaté dotace ze SR, ÚZ 13404 5 977 000 4 475 265 0 4 475 265 
  4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí  307 493 312 548 0 312 548 

  4121 
Neinvestiční přijaté dotace od obcí na s-
proj.       1 048 437 850 713 0 850 713 

  4121 Nein.přijaté dot. od obcí na Pracovní týmy 808 000 1 403 115 400 780 1 803 895 
  ∑ 4121 Neinvestiční přijaté dotace celkem 2 163 930 2 566 376 400 780 2 967 155 
  4152 Neinvestiční přijaté dotace od mezinár. ins. 6 952 570 8 326 986 211 060 8 538 046 

3636 2111 Příjmy z poskytování služeb 137 871 520 000 0 520 000 
3636 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 35 000 35 000 
3636 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 123 404 0 123 404 
6310 2141 Příjmy z úroků 1 000 6 000 10 475 16 475 
6409 2222 Ost.příjmy z fin.vypoř.předch let od j.v.r. 0 488 000 0 488 000 

  8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 200 000 5 000 000 3 988 904 8 988 904 

Celkem příjmy 
15 432 

371 
21 506 

031 4 646 218 
26 152 

249 

Výdaje rozpočtu 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

(rozpočtové 
opatření 
č.1) 

rozdíl mezi 
upraveným 
rozpočtem 
a rozp. op. 

č. 2 
Rozp. 

opatření č.2 
paragraf položka Název položky         

3636 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 4 005 460 3 709 906 857 357 4 567 263 
  5021 Ostatní osobní výdaje  20 000 20 000 0 20 000 
  5031 Povinné poj. na sociální zabezpečení 1 041 420 964 574 35 426 1 000 000 
  5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 360 491 333 893 16 107 350 000 
  5038 Ost. pov. pojistné hrazené zaměstnavatelem 5 000 13 800 0 13 800 
  5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 000 440 138 0 440 138 
  5139 Nákup materiálu /papíry,kanc.potřeby/ 45 000 101 459 0 101 459 
  5132 Ochranné pomůcky (pracovní oděv) 72 000 30 000 17 933 47 933 
  5151 Studená voda 8 000 10 217 511 10 728 
  5153 Plyn topení 30 000 31 647 1 583 33 230 
  5154 Elektrická energie 17 000 10 217 5 106 15 323 
  5161 Služby pošt 15 000 13 486 0 13 486 
  5162 Služby telekomunikací 88 000 72 318 7 682 80 000 
  5163 Služby peněžních ústavů 75 000 75 000 15 000 90 000 
  5164 Nájemné 60 000 56 424 10 577 67 001 
  5166 Konzultační,poradenské a právní služby 1 188 000 1 531 415 0 1 531 415 
  5167 Služby školení a vzdělávání 550 000 370 200 0 370 200 
  5169 Nákup ost. služeb - propagace 401 000 616 489 0 616 489 
  5172 Programové vybavení 0 7 493 1 7 494 
  5173 Cestovné tuzemské i zahraniční 470 000 455 683 0 455 683 



 

  5175 Nákup ost. služeb - pohoštění 70 000 171 257 25 663 196 920 
  5213 Neinvestiční dotace práv.osobám-družstvům 0 15 000 0 15 000 
  5221 Sub-projekty INNOREFu - o.p.s 676 000 2 518 495 0 2 518 495 
  5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 8 000 41 100 49 100 
  5229 Sub-projekty INNOREFu ostatní 2 677 000 2 067 323 0 2 067 323 
  5321 Sub-projekty INNOREFu - obce 2 429 000 3 429 199 0 3 429 199 
  5329 Ostatní neiv.dotace - DSO 0 15 000 0 15 000 
  5332 Sub-projekty INNOREFu - univerzita 586 000 1 045 346 0 1 045 346 
  5362 Platby daní a poplatků 3 000 7 448 0 7 448 
  5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 0 803 803 
  5901 Rezerva 100 000 0 3 611 369 3 611 369 
  5171 Oprava a udržba majetku 40 000 10 000 0 10 000 
 8114 Uhrazené splátky krátk.přijatých prostředků 0 3 354 604 0 3 354 604 

Celkem výdaje 
15 432 

371 
21 506 

031 4 646 218 
26 152 

249 
Zpracovala: Ing. Jitka Krabicová        
Hranice, 13.11.2007        

 
Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 2  

(pro: 13, proti: 0, zdržel se :0) 

 
Zpravodaj MR 
p. Kopecký  – připravujeme zpravodaj – otázky pro starosty, plánujeme poslední neformální 

setkání (loučení s Innorefem) 
 
Nájem kanceláře 

p. Balek – návrh dodatku k nájemní smlouvě – zvyšování energií a nájem kanceláře 

Valná hromada MR Hranicko  neschválila dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu o zvýšení nájmu 

a energií a pověřila sekretariát k průzkumu trhu a jednáním s p. Podzemným o výši nájmu. 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se :0) 

 

P. Wildner poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 

 

 

Zapsala: Marcela Tomášová 

 

Ověřil: Karel Galas, starosta města Potštát 


