
  
 

 
Zápis z Valné hromady MR Hranicko  
konané dne 27. listopadu 2008, Bělotín 
 
 
 
Přítomni: 
Miroslav Wildner, město Hranice 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Michaela Blahová, obec Horní Těšice 
Jiří Andrýs, obec Černotín 
Eduard Kavala,obec Bělotín 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Josef Voldán, obec Malhotice 
Radomír Mikuš, obec Všechovice 
Jiří Kandler, obec Partutovice 
Zdeněk Lév, obec Střítež nad Ludinou 
Alena Veličková, obec Horní Újezd 
Naděžda Polednová, obec Špičky 
Václav Sládeček,obec Polom 
Karel Galas, město Potštát 
 
 
 
Hosté: 
Marcela Tomášová, Hranická rozvojová agentura 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
Michaela Randáčková, Hranická rozvojová agentura 
František Kopecký, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
 
 
 
Předseda Miroslav Wildner přivítal přítomné,  představil navržený program:  
 
Program: 
 

1. Úvod 

2. Volby orgánů svazku 

3. Grantový program regionu Hranicko 2009 

4. Návrh členských příspěvků na rok 2008 

5. Rozpočtové opatření 

6. Rozpočtové provizorium 

7. Mimořádné členské příspěvky – půjčka Rozvojovému partnerství regionu Hranicko 

8. Vyřazení, převod majetku 

9. Představení územně energetické koncepce /16 hod/ 



  
 

10. Různé 

11. Závěr 

 

P. Wildner vyzval přítomné, zda má někdo něco na doplnění do programu. 

Miluše Stržínková uvedla, že doplňuje program o zrušení členství obce Rouské v Mikroregionu 

Hranicko.  

Josef Voldán uvedl, že doplňuje program o zrušení členství obce Malhotice v Mikroregionu Hranicko. 

Navrhli, aby byl program doplněn o tyto body ihned v začátku jednání, tj. po úvodu. 

 

Usnesení: 

Valná hromada schválila takto doplněný program o bod zrušení členství obce Rouské a Malhotice 
(ro: 14, proti: 0, zdržel se: 1) 
 
2. Zrušení členství obcí Rouské a Malhotice 

Miroslav Wildner předal slovo p. Stržínkové a následně p. Voldánovi. 

Miluše Stržínková uvedla, že jde o rozhodnutí zastupitelstva obce Rouské, které již půl roku debatuje 

o tom, zda vystoupit z mikroregionu Hranicko a ponechat členství pouze v mikroregionu Záhoran. 

Rouské je jedním ze zakládajících členů MR Hranicko od roku 1999, od 2001 je také členem MR 

Záhoran, v současné době má MR Záhoran 2 profesionální manažerky, které si platí ze svých 

příspěvků a tudíž zde má obec Rouské profesionální zázemí. Proto se rozhodli, že členství v MR 

Hranicko ukončí a zůstanou pouze členy MR Záhoran. Jde také o finanční důvodu. 

P. Voldán uvedl tytéž důvody pro zrušení členství v MR Hranicko. Navíc uvedl, že již před rokem 

zastupitelstvo obce Malhotice chtělo členství ukončit. 

P. Lév reagoval na předchozí slova p. Stržínkové a p. Voldána, že ho jednání p. Stržínkové mrzí – p. 

Stržínková byla jedním ze zakládajících členů a velmi aktivním členem, říká, že toto rozhodnutí 

postihne jednání celého MR Hranicko, region nebude vystupovat navenek celistvě. 

p. Wildner má z toho stejné pocity jako p. Lév. Zrušení členství bude mít dozvuky nejen navenek 

regionu Hranicko, ale také u zastupitelstva města Hranice, které nemusí být tak vstřícné. 

p. Galas se zeptal, zda se jedná jen o finanční důvody, nebo zda jde i o něco jiného. 

P. Stržínková uvedla, že jeden z důvodů je i finanční, ale jsou to i jiné důvodu, které dnes uvedla 

v kanceláři Hranické rozvojové agentury, o kterých nechce zde mluvit. Má nadstandardní zázemí 

v MR Záhoran. 

P. Wildner uvedl, že město Hranice je také samostatné, má vlastní projektové oddělení, ale jde o 

stmelení regionu. 

P. Mikuš řekl, že by vystoupení dvou členů nebral tak tragicky. Došlo k jakémusi posunu, 

Mikroregion Hranicko – vznikla místní akční skupina, vznikla Hranická rozvojová agentura. MR 

Hranicko nemá společný projekt, Destinační management převzala Hranická rozvojová agentura, další 

společný projekt není. Obec Všechovice bude tuto záležitost probírat na zastupitelstvu obce. 



  
 

 

Jan Balek reagoval, ze se jedná o společnou spolupráci ve více oblastech celého regionu. K 31. 12. 

2007, kdy končil projekt Innoref, měl MR Hranicko silné zázemí o 3 lidech na plný úvazek, což 

obnášel cca 1 mil. Kč, které financováno z projektu INNOREF. Radou a VH definovala zadána na 

vytvoření nového zázemí, které by zajišťovalo servis pro mikroregion Hranicko v oblasti evropských 

fondů, žádostí a dotací. Projekt Destinační management navázal na subprojekt STS, slouží celému 

regionu a dopad bude mít také na celý region Hranicko. 

 

P. Stržínková řekla, že je Hranicko průtokáčem peněz, k LEADRU uvedla, že nejde o ukřivděnost, ale 

o princip, transparentnost, důvěru. 

P. Lév se zeptat, co vyplývá ze stanov MR Hranicko. 

J. Balek citoval dle stanov Mikroregionu Hranicko: Členství ve svazku zaniká písemnou výpovědí. 

Výpovědní lhůta je 3 měsíční a počíná běžet 1. den měsíce následujícího po podání výpovědi. Nekončí 

však dříve než posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, 

který dal výpověď. Majetkové vyrovnání musí být schváleno valnou hromadou svazku. 

 

Usnesení: 

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí sdělení starostky obce Rouské a starosty obce Malhotice 

o vystoupení obce Rouské a Malhotice z Mikroregionu Hranicko. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

Předseda svazku pověřil zápisem Marcelu Tomášovou. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Alena Veličková, p. Karel Galas 

(pro: 16, proti:0, zdržel se:0) 

Jako návrhová komise byli navrženi p. Radovan Mikuš, p. Josef Voldán, p. Alena Veličková 

(pro: 15, proti:0, zdržel se:0) 

 

3. Volba orgánů svazku 

P. Wildner uvedl, že Rada MR Hranicko je sedmičlenná. Proto vyzývá přítomné k delegování a 

navrhování členů Rady MR Hranicko. 

Návrh zní takto: p. Karel Galas – starosta města Potštát, p. Zdeněk Lév – starosta obce Střítež nad 

Ludinou, p. Antonín Tomeček – starosta obce Opatovice, p. Miroslav Wildner – starosta města 

Hranice, p. Petra Kočnarová – starostka obce Skalička, p. Júlia Vozáková – starostka městyse 

Hustopeče nad Bečvou, p. Jiří Andrýs – starosta obce Černotín. 

 

Usnesení 



  
 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Karla Galase. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Zdeňka Léva. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Antonína Tomečku. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Miroslava Wildnera. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Petru Kočnarovou. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Júlii Vozákovou. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Jiřího Andrýse. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

Jako předseda byl navržen p. Miroslav Wildner, který kandidaturu přijal.  

Valná homada MR Hranicko zvolila předsedou svazku pana Miroslava Wildnera. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

Jako místopředseda byl navržen p. Karel Galas, který kandidaturu přijal. 

Valná homada MR Hranicko zvolila místopředsedou svazku pana Karla Galase. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

4. Grantový program regionu Hranicko 2009 

Jan Balek zhodnotil uplynulý ročník Grantového programu. Dále navrhl Grantový program 

2009, který představuje proti roku 2008 zpřísnění pravidel, a to zejména doložením všech 

účetních dokladů, připravuje se elektronický formulář žádosti, rozběhla se databáze umělců a 

uměleckých souborů, která je spuštěna v elektronické verzi a bude vydána v tištěné podobě. 

Cílová částka, se kterou by měl Grantový program pracovat na příští rok je 650 tis. Kč, 

přičemž budou osloveny současní partneři. V pondělí 1.12.2008 proběhne jednání pracovní 

skupiny, která bude s tímto také seznámena a partneři sdělí svůj názor, jaká částka je pro ně 

přijatelná a zda pro ně není problém zapojení dalších firem. 

 



  
 

P. Mikuš reagoval, že Grantový program pokrývá celé území regionu Hranicko, proč má tedy 

MR přispívat na tuto aktivitu i za nečlenské obce, celé to splývá. 

J.Balek reagoval, že zapojené firmy nerozlišují obce na členské a nečlenské, pro další ročník 

se uvažuje o zvýhodnění žadatelů z členských obcí. V prvním ročníků byly finanční 

prostředky rozděleny mezi žadatele z členských obcí.  

Usnesení: 

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí zprávu o činnosti Grantového programu v roce 

2008. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí koncepci Grantového programu na rok 2009. 

(pro:14, proti: 0, zdržel se: 0) – p. Kavala odešel z místnosti. 

 

5. Územně energetická koncepce 

P. Libor Lenža představil územně energetickou koncepci regionu Hranicko, která byla 

zpracována v rámci projektu INNOREF – subprojektu BRIE. 

 

Usnesení: 

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí Územně energetickou koncepci. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) – p. Kavala se vrátil zpět do místnosti. 

 

6. Návrh členských příspěvků na rok 2009 

Marcela Tomášová představila návrh členských příspěvků, který byl poslán již 

v podkladových materiálech. Tento návrh vychází z předpokládaných aktivit mikroregionu na 

další rok. Opírá se o usnesení Valné hromady  MR Hranicko z 26.února 2008, která schválila 

spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou na realizaci projektu Destinační management 

turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi. Dále tato valná hromada schválila plán 

financování projektu na rok 2008 zajišťuje HRA. – 2010 dle předložené přílohy (2008 – 150 

tis., 2009 – 300 tis, 2010 – 250 tis.). Z těchto plateb bude pokryt i management mikroregionu, 

který Další část příspěvků předpokládá pokračování v Grantovém programu regionu Hranicko 

na rok 2009.  

Výše příspěvků – paušál i na obyvatele – je to jen nástřel, záleží na diskusi a dalších návrzích. 

 

P. Mikuš – má problém s 300 tis. na destinační management, není to projekt, který by šel 

využít v obci Všechovice 



  
 

J.Balek uvedl, že v 300 tis. Kč je obsažen příspěvek na realizaci projektu a zároveň pokrytí 

managementu MR Hranicko. Konkrétní zadání managementu pro rok 2009 by měla definovat 

Rada MR Hranicko.  

P. Blahová navrhla, aby se členský příspěvek, paušální částka snížila na 5000,- Kč 

P. Mikuš řekl, že projekt Destinační management je dobrý, ale je špatné financování 

J.Balek řekl, že by tedy Hranická rozvojová agentura měla dostat jasné zadání od 

Mikroregionu, jak to má dělat. 

P. Mikuš řekl, že by se rozhodně měly oslovit i nečlenské obce, aby přispívaly, na regionální 

projekty. 

J. Balek řekl, že bude zahájeno jednání s nečlenskými obcemi o příspěvku do projektu.  

P. Mikuš – proč si platit management, když lze hradit z projektových peněz? 

J. Balek –  navržená částka je kombinací úhrady managementu mikroregionu a příspěvek na 

spolufinancování projektu Destinační management cestovního ruchu. MR Hranicko jednou 

částkou tedy 2 věci (zajištění fungování cestovního ruchu a zároveň manažera, které se stará o 

mikroregion). Destinační management má 1,5 úvazku  (1 úvazek – Michaela Randáčková, 

projektový manažer, 0,5 úvazku – Marcela Tomášová, finanční manažer). Partnerem projektu 

je také Město Hranice, které přispívá na zajištění předfinancování 750 tis. Kč, od města šlo 

jasné zadání, že projektový manažer se má výhradně věnovat cestovnímu ruchu a projektu.  

P. Kavala, že nikoho z obcí to nepoloží, když se bavíme o absolutní částce. 

P. Andrýs navrhl, aby paušální částka byla 5.000,- Kč a na obyvatele 14 nebo 12 Kč. 

 

Usnesení: 

Valná hromada  MR Hranicko po projednání schválila návrh paušální části členského 

příspěvku ve výši 5.000,- Kč. 

(pro: 10, proti: 3, zdržel se  - 2) 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila návrh členského příspěvku ve výši 12 

Kč na obyvatele. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

P. Kavala, řekl, proč žadatelem v Grantovém programu má být i obec, je to nesmysl, když 

obec přispěje a zase si žádá, žadatelem by měly být spolky, neziskovky – neziskový sektor. 

Usnesení: 

Valná hromada MR Hranicko schválila příspěvek do Grantového programu regionu Hranicko 

do výše 100.000,- Kč a jejich cílené využití pro žadatele z neziskového sektoru. 



  
 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1) 

 

7. Rozpočtové opatření  

Marcela Tomášová představila návrh 3. rozpočtového opatření na rok 2008. 

Usnesení: 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila 3. rozpočtové opatření na rok 2008. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1) 

 

Usnesení 

Valná hromada MR Hranicko po projednání deleguje na předsedu svazku provádět 

rozpočtové opatření do konce roku 2008. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

8. Rozpočtové provizorium 

Do konce roku 2008 nebude schválen rozpočet Mikroregionu Hranicko. M. Tomášová proto 

požádala přítomné o schválení rozpočtového provizoria pro hospodaření mikroregionu v roce 

2009. Podle tohoto provizoria bude mikroregion až do schválení nového rozpočtu, nejpozději 

však do 31. března 2009, hospodařit s poměrnou částí výdajů a příjmů, a to ve výši ¼ čerpání 

rozpočtu z roku 2008. 

 

Usnesení: 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila hospodaření dle rozpočtového 

provizoria do schválení rozpočtu roku 2009 ve výši  ¼ skutečného čerpání rozpočtu 2008 

v období 1.1.-31.3.2009 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

9. Mimořádné členské příspěvky – půjčka Rozvojovému partnerství regionu Hranicko 

Marcela Tomášová sdělila přítomným stanovisko auditorek, které provedly přezkoumání 

(předanit). Byli jsme upozorněni na to, že členské příspěvky, které jsou na půjčku 

Rozvojovému partnerství nemohou být vratné. To znamená 2 návrhy řešení: 

a) Členské příspěvky budou nevratné, po ukončení projektu LEADER bude půjčka 

vrácena Rozvojovým partnerstvím Mikroregionu. V tomto případě má mikroregion i 

obce vše správně zaúčtováno 



  
 

b) Členské příspěvku budou vratné obcím od Mikroregionu po ukončení projektu 

LEADER, tj. nebude se jednat o členský příspěvek, ale o půjčku nebo vratnou 

výpomoc. V tomto případě se musí revokovat usnesení, kterým Mikroregion schválil 

členský příspěvek – revokaci usnesení musí udělat i obce. Potom je nutné schválit 

nové usnesení – o půjčce, schválit a uzavřít smlouvy o půjčce a vše správně zaúčtovat. 

To vše do konce roku 2008. 

 

P. Mikuš řekl, že to obce mají schválené jako členský příspěvek, nevidí tedy důvod 

schvalovat toto usnesení. 

M. Tomášová řekla, že některé obce to měly v podkladových materiálech, že se jedná o 

vratnou částku. 

 

Usnesení: 

Členský příspěvek na půjčku Rozvojovému partnerství na program LEADER je nevratný. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

10. Vyřazení, převod majetku 

Marcela Tomášová uvedla, že majetek, který byl pořízen v rámci projektu Pracovní týmy 

může být převeden na obce, které tuto techniku používají. Pravidla programu toto dovolují. 

Proto navrhuje převod drobného dlouhodobého hmotného majetku majetku darovací 

smlouvou na obce. Drobné nářadí v operativní evidenci bude přímo vyřazeno z majetku. 

 

Bělotín 
kompresor ATMOS Perfekt 4/150 spolu 
s regulátorem,redukcí a rychlospojkou  34 274 

ZIU 

15/07/32 DDHM 

Černotín 

Sekačka Partner 553 CM 10 341 

ZIU 

15/07/33 DDHM 

Vozík Váres HV 500 - 5 14 009 

ZIU 

13/07/28 DDHM 

Křovinořez 10 980 

ZIU 

19/07/46 DDHM 

antivibrační rukavice 519 

sp
o

tř
e

b
a

 

OE 

nůž 553 670 OE 

nůžky zahradní 21 mm 323 OE 

Horní 
Újezd frézu Partner SB 270   35001 

ZIU 

19/07/47 DDHM 

Hustopeče 
n.B 

Plotostřih motorový HT25          7 572 

ZIU 

17/07/38 DDHM 

Sekačka Husqvarna R 152 SV      20 691 

ZIU 

15/07/36 DDHM 



  
 

Nůžky na tyči Fiskars                  1 489 

sp
o

tř
e

b
a

 

OE 

Nástavec Fiskars 9636   727 OE 

Rukavice antivibrační   - 178 Kč, 2 ks 320 OE 

Kanystr na PHM 5l       110 OE 

Nůžky zahradní Fiskars   962 OE 

Pilka zahradní Husqvarna    247 OE 

Kanystr Kombi na PHM       405 OE 

Nůž k sekačce   772 OE 

Štít ochranný 263 Kč, 2 ks 473 OE 

Sekera Handy 1100 890 OE 

Partutovice 
Křovinořez  -  Husqvarna 345x 20 160 

ZIU 

17/07/39 DDHM 

Plotořez - Husqvarna 325HD 60x 14 841 

ZIU 

17/07/40 DDHM 

Radíkov 
Křovinořez  -  Husqvarna 345x 20 160 

ZIU 

19/07/45 DDHM 

Sekačka             Husgvarna  R 52S  14 840 

ZIU 

17/07/41 DDHM 

Potštát sněhová fréza Jonsered ST 2109E 35 091 

ZIU 

19/07/50 DDHM 

Skalička 
Sekačka VARI Adéla 23 310 

ZIU 

13/07/34 DDHM 

Sekačka rotační s pojezdem PARTNER 
553CCM 11 691 

ZIU 

13/07/35 DDHM 

Střítež n.L. 
Sekačka             Husgvarna  R 52S  16 421 

ZIU 

17/07/42 DDHM 

Motorová pila    Husgvarna H 353  16 731 

ZIU 

13/07/27 DDHM 

Ústí 
Motorová pila Husqvarna 357 XP 19 791 

ZIU 

13/07/26 DDHM 

Jenostranné mot.nůžky na živé ploty 325HD 
60x 14 841 

ZIU/ 

19/07/44 DDHM 

Zámrsky Motokultivátor MS 07 IN 35 001 

ZIU 

13/07/29 DDHM 

Střítež n.L. Přilba 895 spotřeba OE 

 

 

 

Vyřazení kancelářské křesla – cena 1.000,- z důvodu zlomení spodní části a nemožnosti 

opravení. Zařazení do majetku – kancelářské křeslo – cena 3.112,- Kč – náhrada za rozbité 

křeslo. 

Usnesení: 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila darovací smlouvu mezi mikroregionem 

Hranicko a obcí. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 



  
 

Valná hromadami MR Hranicko schvaluje vyřazení a přijetí majetku dle přiloženého rozpisu. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

11.Různé 

P. Kavala – pronesl výhradu ke stavebnímu úřadu v Hranicích, stavební úřad má vyjít vstříc, 

nemá působit nepříjemně a neochotně na své klienty 

P. Kočnarová – souhlasí s p. Kavalou, i oni mají nepříjemné zkušenosti se stavebním úřadem 

v Hranicích 

p. Wildner – ověří tuto výhradu a zajistí nápravu. 

František Kopecký požádal starosty, aby dodali souhlasy jednotlivých obcí se zařazením do 

území působnosti MAS, a to jako výpisy z jednání zastupitelstev obcí. MAS dokumenty 

potřebuje obdržet nejpozději do konce roku 2008. Dále uvedl, že v příštím roce budou 

vyhlášeny další výzvy, nemá konkrétní informace, programový výbor bude zasedat v příštím 

týdnu. Dále uvedl, že i MAS bude žádat obce a mikroregiony o příspěvek, který bude použit 

na neuznatelné náklady LEADER. 

J.Balek uvedl, že by MAS měla při přípravě materiálu- příspěvky MAS- vzít v úvahu fakt, že 

Mikroregion se významnou měrou zasloužil o vznik MAS a přípravu  Strategického plánu 

LEADER. 

 

p. Mikuš navrhl, aby byly osloveny všechny obce (členské i nečlenské) na podporu MAS. 

 

 

Zapsala:  
Marcela Tomášová 
 
 
 
Ověřil: Alena Veličková  
 
 Karel Galas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Usnesení z Valné hromady MR Hranicko 

konané dne 27. listopadu 2008 

 

 

VH 37/2008  

Valná hromada schválila takto doplněný program o bod zrušení členství obce Rouské a Malhotice. 

 (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1) 

 

VH 38/2008 

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí sdělení starostky obce Rouské a starosty obce Malhotice 

o vystoupení obce Rouské a Malhotice z Mikroregionu Hranicko. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

VH 39/2008 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Karla Galase. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

VH 40/2008 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Zdeňka Léva. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

VH 41/2008 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Antonína Tomečku. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

VH 42/2008 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Miroslava Wildnera. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

VH 43/2008 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Petru Kočnarovou. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 



  
 

VH 44/2008 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko paní Júlii Vozákovou. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

VH 45/2008 

Valná homada MR Hranicko zvolila členem Rady MR Hranicko pana Jiřího Andrýse. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

VH 46/2008 

Valná homada MR Hranicko zvolila předsedou svazku pana Miroslava Wildnera. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

VH 47/2008 

Valná homada MR Hranicko zvolila místopředsedou svazku pana Karla Galase. 

(pro: 14, proti:0, zdržel se:1) 

 

VH 48/2008 

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí zprávu o činnosti Grantového programu v roce 

2008. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 49/2008 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí koncepci Grantového programu na rok 2009. 

(pro:14, proti: 0, zdržel se: 0) – p. Kavala odešel z místnosti. 

 

 

VH 50/2008 

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí Územně energetickou koncepci. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) – p. Kavala se vrátil zpět do místnosti. 

 

VH 51/2008 

Valná hromada  MR Hranicko po projednání schválila návrh paušální části členského 

příspěvku ve výši 5.000,- Kč. 

(pro: 10, proti:3, zdržel se 2) 



  
 

 

VH 52/2008 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila návrh členského příspěvku ve výši 12 

Kč na obyvatele. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 53/2008 

Valná hromada MR Hranicko schválila příspěvek do Grantového programu regionu Hranicko 

do výše 100.000,- Kč a jejich cílené využití pro žadatele z neziskového sektoru. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1). 

 

 

VH 54/2008 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila 3. rozpočtové opatření na rok 2008. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1) 

 

VH 55/2008 

Valná hromada MR Hranicko po projednání deleguje na předsedu svazku provádět 

rozpočtové opatření do konce roku 2008. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

VH 56/2008 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila hospodaření dle rozpočtového 

provizoria do schválení rozpočtu roku 2009 ve výši  ¼ skutečného čerpání rozpočtu 2008 

v období 1.1.-31.3.2009 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 57/2008 

Členský příspěvek na půjčku Rozvojovému partnerství na program LEADER je nevratný. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 58/2008 



  
 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila darovací smlouvu mezi mikroregionem 

Hranicko a obcí. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 59/2008 

Valná hromadami MR Hranicko schvaluje vyřazení a přijetí majetku dle přiloženého rozpisu. 

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 
 
 
Miroslav Wildner       Karel Galas  
Předseda svazku       Místopředseda svazku 
 
 


