
  
 

 
Zápis z Valné hromady MR Hranicko  
konané dne 2. září 2008, Horní Újezd 
 
 
 
Přítomni: 
Antonín Tomeček, obec Opatovice 
Miroslav Wildner, město Hranice 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Zdeněk Lév, obec Střítež nad Ludinou 
Karel Galas, město Potštát 
Jiří Kandler, obec Partutovice 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Alena Veličková, obec Horní Újezd 
Pavel Buzinis, obec Provodovice 
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou 
Jiří Andrýs, obec Černotín 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Jana Světlíková,obec Býškovice 
 
 
Hosté: 
Marcela Tomášová, Hranická rozvojová agentura 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
Michaela Randáčková, Hranická rozvojová agentura 
Gabriela Olivová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
František Kopecký, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
 
 
 
Předseda přivítal přítomné, jako zapisovatelku zápisu určil M. Tomášovou. 
 
Jako ověřovatel zápisu byli navrženi Petra Kočnarová, Miroslav Wildner. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se:0) 
 
Jako návrhová komise byla navržena Alena Veličková. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se:0) 
 
 
Předseda představil navržený program, který doplnil takto:  
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Univerzita Palackého Olomouc  
3. Aktualizace strategie regionu Hranicko. 
4. Rozpočtové opatření 
5. Vzdělávání pro rozvoj regionu – pokračování seminářů 
6. Vzdělávání pro rozvoj regionu – studijní cesta Kyjovské Slovácko 



  
 

7. Den s regionem Hranicko 
8. Informace k realizaci programu LEADER 
9. Politika územního rozvoje – zástupce odboru rozvoje města Hranice 
10. Podpora PČR Hranice 
11. Různé 
12. Závěr 

 
 
 
 

2/ Univerzita Palackého Olomouc 
Zástupci Univerzity Palackého Olomouc – doc.Vít Voženílek a Ing. Helena Kiliánová 
prezentovali zástupcům obcí atlas regionu Hranicko. 
 
 
3/  Aktualizace strategie regionu Hranicko 
Jan Balek informoval přítomné, že je nutné aktualizovat strategii, v současné době 
neodpovídá skutečnému stavu, některé věci už nejsou aktuální, je třeba zahrnou do strategie i 
ty, které nebyly zvažovány – např. spolupráce škol, atd. Bylo by dobré do tohoto procesu 
zapojit aktéry ze všech sfér regionu, kteří postihnou nejširší zájmy. Rozvojové partnerství 
regionu Hranicko delegovalo 3 zástupce, MR by také mělo delegovat také 3 zástupce, dále by 
měli být v řídící skupině zástupce města Hranice, základních škol, střední školy, městských 
příspěvkových organizací (knihovna, kino, klub), zástupce Úřadu práce, místních knihoven, 
nestátních neziskových organizací, zástupci ostatních mikroregionů (Podlesí, Rozvodí, 
Záhoran). Měly by proběhnout 3-4 schůzky, bude zhodnocena dosavadní realizace strategie, 
navržena aktualizace, vypracován akční plán 2009-2010. Celý proces bude trvat 4-5 měsíců, 
termín pro dokončení je únor 2009. 
Rada MR navrhla do řídící skupiny tyto p. Lév, p. Vozáková, p. Tomeček.  
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o aktualizaci strategie regionu 
Hranicko a deleguje p. Léva, p. Vozákovou a p. Tomečku do řídící skupiny a za venkovské 
školy ZŠ Všechovice, jako náhradní ZŠ Potštát. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
4/  Rozpočtové opatření 
Marcela Tomášová seznámila přítomné se změnami v rozpočtu, které jsou dány vývojem 
situace, zejména ukončením projektu Pracovní týmy, realizací Grantového programu regionu 
Hranicko, realizací projektu Vzdělávání pro rozvoj regionu. 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko schválila rozpočtové opatření č. 2. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
 
5/  Vzdělávání pro rozvoj regionu – pokračování seminářů 



  
 

Marcela Tomášová informovala přítomné o seminářích, které budou probíhat v září a říjnu 
2008 v rámci projektu Vzdělávání pro rozvoj regionu. V současné době se upřesňují témata a 
termíny konání seminářů. Všichni jsou srdečně zváni, těšíme se hojnou účast. 
 
Usnesení: 
Valná hromada MZ Hranicko vzala na vědomí informace o pokračování projektu Vzdělávání 
pro rozvoj regionu. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
6/  Vzdělávání pro rozvoj regionu - studijní cesta Kyjovské Slovácko 
Marcela Tomášová informovala o studijní cestě na Kyjovské Slovácko, která se uskuteční 26. 
a 27. září 2008 v rámci projektu Vzdělávání pro rozvoj regionu. Studijní cesta je 
organizované ve spolupráci s Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko a Hranickou 
rozvojovou agenturou. Program je široký – viz. pozvánka, který byl poslán v pátek 29.8. 
mailem a dnes ještě předán v tištěné podobě.  
Gabriela Olivová doplnila, že se bude jednat o návštěvu partnerské MAS Kyjovské Slovácko. 
Program je sestaven tak, aby ukazoval aktivity regionu a příklady dobré praxe v tamním 
regionu.  
Z každé obce může jet 1 zástupce, zájemci se mohou hlásit do 10. září. 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o studijní cestě do regionu 
Kyjovské Slovácko. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
7/  Den s regionem Hranicko 
Michaela Randáčková uvedla, že Den s regionem Hranicko - 2. ročník se uskuteční 11. října 
2008 v areálu SK Petanque ve Valšovicích. Hlavním programem bude petanquový turnaj – 
max. 32 družstev, družstva mohou být jak obce, tak třeba významné firmy nebo jiné 
významné instituce. Družstva se mohou přihlásit již nyní. Součástí bude doprovodný program 
– ve spolupráci se Střední lesnickou školou bude program nazvaný lesní pedagogika – 
procházka s výkladem po naučné stezce. Dále bude osloveno mateřské centrum Dráček, které 
zajistí doprovodný program pro děti – různé hry a soutěže. SK Petanque zajistí jak 
sportoviště, tak organizačně moderátora akce, rozhodčí občerstvení. Součástí bude ukázka 
SDH Valšovicee – hasičský útok. K poslechu bude jednak reprodukovaná hudba po celou 
dobu turnaje, po ukončení turnaje živá hudba.rmovala o průběhu hodnocení realizace 
Strategie rozvoje regionu Hranicko za období 2006, 2007 a polovinu r 2008. Prozatím je 
vyhodnocen akční plán, který bude rozeslán starostům k připomínkování. Dále bude 
zpracován návrh hodnocení realizace Strategie rozvoje regionu Hranicko. 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace o akci Den s regionem Hranicko, 
který se bude konat 11. října 2008. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 



  
 

8/  Informace k realizaci programu LEADER 
František Kopecký, manažer Rozvojového partnerství regionu Hranicko, shrnul základní 
informace o realizovaném strategickém plánu Leader. Uvedl, že v současné době běží termíny 
pro přijímání žádostí  do vyhlášených fichí – Lesnická technika, Zemědělské podniky, 
Veřejná prostranstvím, Spolkový život a sport. Obce získaly příspěvek na přípravu projektové 
žádosti 6.800,-, přičemž spolufinancování je 20 %. 
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o realizaci strategického plánu 
LEAER. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
9./ Politika územního rozvoje  
Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odboru rozvoje města Hranice seznámila přítomné 
s informacemi o politice územního rozvoje. Zástupci obcí mohou nyní připomínkovat toto 
řízení než bude 17. září 2008 jednání v Brně. Poté bude odbor územního rozvoje informovat o 
závěrech jednání. 
 
Usnesení: 
Valná hromada  MR Hranicko vzala na vědomí informace o politice územního rozvoje. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
10./ Podpora PČR v Hranicích 
Na základě dopisu od p. Kavaly, žádá obvodní oddělení PČR Hranice mikroregion o podporu 
koupě nového objektu – budova Cidemu Hranice, kde by PČR přemístila své kanceláře a 
zázemí z důvodu nevyhovujícího stavu stávající budovy. 
P. Wildner doplnil, že i město schválilo tuto podporu a také ostatní mikroregiony tuto 
podporu vyjádří.  
 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko po projednání podporuje záměr Okresního ředitelství Policie 
České republiky Přerově na integraci a modernizaci obvodního oddělení v Hranicích. 
Podporuje Policii ČR zastoupené Ministerstvem vnitra České republiky k odkoupení objektu 
č. p. 1088 v k. ú. Hranice jako nového sídla Obvodního oddělení Policie České republiky 
Hranice. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
11./ Různé 
Firma Biomac představila přítomným starostům své výrobky – ekopaliva. Nabídla spolupráci 
starostům v této oblasti. 
 
12./ Závěr 
Předseda ukončil valnou hromadu, poděkoval všem za účast a rozloučil se. 
 
 
 
 



  
 

 
 
Zapsala:  
Marcela Tomášová 
 
 
 
Ověřil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Usnesení z Valné hromady MR Hranicko 
konané dne 2. září 2008 

 
 
VH 29/2008  
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o aktualizaci strategie regionu 
Hranicko a deleguje p. Léva, p. Vozákovou a p. Tomečku do řídící skupiny a za venkovské 
školy ZŠ Všechovice, jako náhradní ZŠ Potštát. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
VH 30/2008 
Valná hromada MR Hranicko schválila rozpočtové opatření č. 2. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
VH 31/2008 
Valná hromada MZ Hranicko vzala na vědomí informace o pokračování projektu Vzdělávání 
pro rozvoj regionu. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
VH 32/2008 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o studijní cestě do regionu 
Kyjovské Slovácko. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
VH 33/2008 
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace o akci Den s regionem Hranicko, 
který se bude konat 11. října 2008. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
VH 34/2008 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o realizaci strategického plánu 
LEAER. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
VH 35/2008 
Valná hromada  MR Hranicko vzala na vědomí informace o politice územního rozvoje. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
VH 36/2008 
Usnesení: 
Valná hromada MR Hranicko po projednání podporuje záměr Okresního ředitelství Policie 
České republiky Přerově na integraci a modernizaci obvodního oddělení v Hranicích. 
Podporuje Policii ČR zastoupené Ministerstvem vnitra České republiky k odkoupení objektu 
č. p. 1088 v k. ú. Hranice jako nového sídla Obvodního oddělení Policie České republiky 
Hranice. 
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 



  
 

Miroslav Wildner       Alena Veličková  
předseda svazku       místopředseda svazku 
 

 


