
 
 
 
Zápis z Valné hromady MR Hranicko 

Konané dne 18.června 2009, obecní úřad Střítež nad Ludinou 

 

Přítomni členové: 

Antonín Tomeček, obec Opatovice 

Alois Prokeš, obec Jindřichov 

Jiří Kandler, obec Partutovice 

Zdeněk Lév, obec Střítež nad Ludinou 

Jiří Andrýs, obec Černotín 

Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou 

Eduard Kavala, obec Bělotín 

Miroslav Wildner, město Hranice 

Oldřich Šnajdárek, obec Klokočí 

Karel Galas, město Potštát 

Petra Kočnarová, obec Skalička 

Naděžda Polednová, obec Špičky 

 

Další přítomní: 

Marcela Tomášová, HRA 

Láďa Ptáček 

Jan Balek, HRA 

 

1. Úvod  

Předseda, p. Miroslav Wildner přítomné přivítal a zahájil jednání VH MR Hranicko. Představil 

program jednání v tomto znění: 

 

1. Úvod 
2. Přijetí nové členské obce do Mikroregionu Hranicko 
3. Závěrečný účet Mikroregionu Hranicko 
4. 1.rozpočtové opatření 
5. Realizace projektu „Za poznáním mikroregionu Hranicko“ 
6. Zpráva o projektu „Voda na Potštát“ 
7. Aktualizace strategie regionu Hranicko 
8. PRV – Cesta ke vzdělání v regionu Hranicko 
9. Různé 
10. Závěr 

Program byl schválen Radou MR Hranicko. 

(Pro: 11; Proti: 0, Zdržel se: 0) 

P. Wildner navrhl návrhu komisi – p. Eduard Kavala, p. Antonín Tomeček. 

Návrhová komise byla schválena. (Pro: 11; Proti: 0, Zdržel se: 0) 



 
 
P. Wildner navrhl ověřovatele zápisu – p. Petra Kočnarová, p. Zdeněk Lév. 

Ověřovatelé zápisu byli schváleni. (Pro: 11; Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

2. Přijetí nové členské obce do Mikroregionu Hranicko  

M.Tomášová sdělila, že Mikroregion Hranicko obdržel písemnou žádost obce Jindřichov o přijetí za 

člena mikroregionu Hranicko. P. Blaha – starosta obce Jindřichov se z jednání VH omluvil, je však 

zastoupen p. Prokešem – zastupitelem obce. 

P. Prokeš uvedl, že obec Jindřichov zvážila vstup do mikroregionu Hranicko a zastupitelstvo obce 

Jindřichov schválilo vstup do mikroregionu Hranicko. 

Usnesení: 

VH 13/2009  

Valná hromada MR Hranicko schválila přijetí obce Jindřichov do mikroregionu Hranicko.  

(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

VH 14/2009  

Valná hromada MR Hranicko schválila členský příspěvek pro obec Jindřichov ve výši poloviny 

ročního členského příspěvku (paušální platba - 2.500 Kč, 6 Kč na obyvatele obce) 

(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

3. Závěrečný účet Mikroregionu Hranicko 

M.Tomášová uvedla k závěrečnému účtu toto: 

Členským obcí MR Hranicko byl předložen závěrečný účet Mikroregionu Hranicko, který je složen ze 

samotného závěrečného účtu (ve struktuře rozpočtu), komentáře k závěrečnému účtu (zdůvodnění 

jednotlivých příjmů a výdajů), zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, zprávy o aktivitách. 

Zpráva o výsledu přezkoumání hospodaření má hodnocení má hodnocení: byly zjištěny závažné chyby 

a nedostatky – Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti. Závěrečný účet 2007 neobsahoval 

zdůvodnění k příjmům a výdajům, tato skutečnost nešla již napravit z důvodu proběhnutí auditu 

v dubnu 2008, kdy byl závěrečný účet schválený. V letošním roce došlo k nápravě – závěrečný účet 

obsahuje i zdůvodnění k příjmům a výdajům rozpočtu, i ve zprávě o aktivitách jsou uvedeny částky 

realizovaných aktivit. Současně byla představena zpráva o aktivitách Mikroregionu Hranicko 2008, 

který shrnuje všechny realizované aktivity v loňském roce. 

 

Usnesení: 

VH 15/2009  

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila závěrečný účet s výhradou mikroregionu 

Hranicko za rok 2008 a přijala systémová opatření podle §17 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 



 
 

4. 1. Rozpočtové opatření  

M.Tomášová představila přítomným 1. Rozpočtové opatření. Jsou v něm zahrnuty změny proti 

původně plánovanému rozpočtu na rok 2009 dle předloženého návrhu 

  

Usnesení 

VH 16/2009   

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila 1. rozpočtové opatření. 

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

5. Realizace projektu „Za poznáním mikroregionu Hranicko“ 

M. Tomášová shrnula přítomným fakta o projektu „Za poznáním mikroregionu Hranicko“. 

V minulých dnech byl všem členským obcím odeslán e-mail s informacemi o projektu. Nyní je 

v přípravě stolní hra, na které spolupracují základní školy v regionu – připravují otázky k jednotlivým 

obcím. Dále budou obce osloveny k doplnění významných osobností na Hranicku – osobnosti jsou 

z větší míry zmapované v doplňkové analýze CR, každá obec by v publikaci, která bude vydaná měly 

mít nějakou osobnost o jejich obce (narodila se tady, žila, nějak významně působila). Tam, kde bude 

významných lidí více, dojde k nějakému hlasování nebo výběru. Bude dobré do této aktivity zapojit 

zastupitelstva, kulturní komise, aktivní lidi z obce. Další aktivitou bude vydání regionální kuchařky – 

obce budou osloveny ke spolupráci, k šíření této výzvy mezi obyvatele, k podpoře místních obyvatel 

přihlásit se. Dále by měly být v rámci projektu zmapovány tradiční místní řemesla. V analýze jsou 

zmapovány řemesla, která jsou na Hranicku nyní, v databázi řemesel by měly být i zaniklá, ale tradiční 

řemesla z regionu. Bude spolupracováno s muzeem v Hranicích, dále prosíme o pomoc – kontakty na 

pamětníky, kteří by mohli přispět k této tématice.  

Poslední aktivitou projektu bude Den s regionem Hranicko, který se bude konat 10.října 2009 na 

petanquovém hřišti ve Valšovicích, kde bude nejen turnaj, ale také představení stolní hry, publikací, 

ochutnávka jídel, která jsou v regionální kuchařce.  

V rámci projektu jsou k dispozici prostředky na založení 4 pilotní minimuzea/expozice. Téma záleží 

na zájemci. Pří přípravě minimuzeí bude využito metody interpretace místního dědictví, která pomůže 

vyjasnit téma, koncepci a formu jejich založení. Cílem je najít nejen zajímavé téma, ale originálním 

způsobem jej představit. Rozpočet této aktivity je 220.000 Kč – 55.000 Kč na jednu akci. Zájemce je 

povinen pokrýt 40 % spolufinancování (cca 22.000 Kč). V této chvíli jsou již 2 zájemci, ostatní se 

mohou hlásit do 30. června 2009 na j.balek@regionhranicko.cz. Následně bude zorganizována 

informační schůzka a budou zahájeny práce v jednotlivých obcích. Součástí může být kromě koncepce 

i realizační část – konkrétní struktura rozpočtu záleží na dohodě mezi zájemcem a realizátorem.  

 

VH 17/2009  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o projektu „Za poznáním mikroregionu 

Hranicko“. 



 
 
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

6. Zpráva o projektu „Voda na Potštát“ 

P. Wildner informoval o postupu podání žádosti projektu „Zásobování obcí Potštátska napojením na 

SV Hranice“ – projekt je podán na MZE, proběhla jednání na Olomouckém kraji, na MZE, čeká se na 

vyhodnocení žádostí. Mezitím byla zpracována tendrová dokumentace, tendr bude dělat firma Otidea 

a.s. 

Usnesení: 

VH 18/2009  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o projektu „Zásobování obcí Potštátska 

napojením na SV Hranice“ . 

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

 

7. Aktualizace strategie regionu Hranicko 

V roce 2009 se zpracovává aktualizace Strategie rozvoje regionu Hranicko. K aktualizaci byla 

založena pracovní skupina, ve které jsou zástupci MR Hranicko a Rozvojového partnerství. Skupina se 

sešla 16.4.2009 a projednala záměr aktualizace. Některá opatření navrhla projednat s VH MR 

Hranicko. Na jednání byla projednána 2 opatření:  

2.1.Opatření: Spolupráce při prosazovaní renovace komunikací I. – III. Tříd – VH Hromada 

doporučila opatření upravit a zachovat v souvislosti s problémy týkající se dopravy na komunikacích. 

Opatření může hrát roli ve vyvíjení tlaku na příslušné instituce. Dále bylo navrženo zorganizování 

schůzky, na které budou projednány aktuální problémy s dopravou v jednotlivých obcích a stanoven 

společný postup. Na schůzce bude i představen návrh úpravy opatření.  

6.1.Opatření: Vytvoření stabilní sítě základních škol – vypustit.  

 

VH 18/2009  

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila návrh aktualizace strategie regionu Hranicko, a 

to  ponechání bodu 2.1 Spolupráce při prosazování renovace komunikací I.aIII.třídy a řešení 

společných otázek v této problematice a opatření 6.1. Vytvoření stabilní sítě zákldních škol - vypustit. 

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

8. PRV – Cesta ke vzdělání v regionu Hranicko 

Mikroregion Hranicko byla schválena žádost o financování projektu Cesta ke vzdělání v regionu 

Hranicko v opatření III.3.1 Programu rozvoje venkova ČR. Původní rozpočet 459.000 neodpovídal 

finančním možnostem mikroregionu z důvodu nutnosti předfinancování. Rada MR Hranicko schválila 

redukci rozpočtu a aktivit a požádání o změny na Státním zemědělském a intervenčním fondu. 

V případě, že změna projede. Bude od září 2009 realizován vzdělávací program, který bude obsahovat 



 
 
4 vzdělávací akce pro obce a zastupitele, 4 vzdělávací akce pro odborníky zabývající se čerpáním 

dotací z EU a jedna studijní cesta. Je předběžně stanoveno, že by se uskutečnila v březnu 2010 do 

MAS Frýdlantsko.  

Usnesení: 

VH 19/2009 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o změně v projektu „Cesta ke vzdělání 

v regionu Hranicko. 

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

9. Různé 

M.Tomášová informovala o nové výzvě z OP LZZ – opatření 2.1 Posílení aktivních politik 

zaměstnanosti. Je to jednou z plánovaných aktivit MR na letošní a další roky, návazný projekt na již 

realizované Pracovní týmy. Mezi podporované aktivity patří: zprostředkování zaměstnání (MR má 

pořád povolení agentury práce), poradenské činnosti a poradenské programy, bilanční a pracovní 

diagnostika, rekvalifikace, podpora vytváření nových pracovních míst, zajištění odborné praxe, 

motivační aktivity, doprovodná a podpůrná opatření. Mezi cílové skupiny patří Zájemci o zaměstnání 

– bez omezení, přičemž důraz je kladen zejména na osoby, kterým se věnuje zvýšená péče při 

zprostředkování a které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnanosti (ZTP, do 25 let, pečující do 15 

let věku, v evidenci déle než 6 měsíců). 

VH navrhuje, aby M.Tomášová sestavila informační zprávu pro všechny členské obcí MR, aby se 

zájemci o projekt přihlásili a tito zájemci dále jednali nad koncepcí připravovaného projektu.  

 

M.Tomášová informovala o připravované výzvě OP životní prostředí. V říjnu 2009 budou vypsány 

výzvy do opatření 6.3 Obnova krajinných struktur, kde lze žádat na zakládání a obnovu krajinných 

prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů a větrolamů) a 6.5 Podpora regenerace 

urbanizované krajiny, kde lže žádat na projekty pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně, 

individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně. Bylo by dobré nalézt společné 

téma, které by mohlo být zpracováno do podoby žádosti o platbu. 

P. Kavala navrhl, aby byl zpracován projekt na výsadbu stromů kolem cest – cesty spojují jednotlivé 

obce. 

VH navrhuje, aby byly zjištěny všechny důležité informace, zda lze takovýto projekt realizovat – SÚS, 

úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových … a poté poslat informaci všem obcím s tímto 

záměrem. 

 

P. Konečný, starosta Milotic nad Bečvou, včera přinesl usnesení zastupitelstva obce Milotic, které 

schválilo vystoupení z Mikroregionu Hranicko. Musí ho podat písemně, potom běží 3 měsíční 

výpovědní lhůta. Bude se řešit na další VH. 

 



 
 
 

Dne 10.října 2009 se uskuteční Den s regionem Hranicko – je to známé dostatečně dopředu – 

M.Tomášová apelovalo na všechny, aby si toto datum zapsali a zajistili účast jak na petanquovém 

turnaji, tak na ostatních doprovodných akcích této aktivity. 

M.Tomášová přítomným sdělila, že akce Mlynářský krajánek byl oceněn v soutěži Kudy z nudy, 

kterou vyhlásila agentura Czechturizm.  

 

 

 

 

Zapsala:  

Marcela Tomášová 

 

Ověřil: Petra Kočnarová 

 Zdeněk Lév 

 

 

 

Miroslav Wildner            Karel Galas 

předseda svazku     místopředseda svazku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Usnesení Valné hromady Mikroregionu Hranicko 

Konané dne 18.června 2009, obecní úřad Střítež nad Ludinou 

 

VH 13/2009  

Valná hromada MR Hranicko schválila přijetí obce Jindřichov do mikroregionu Hranicko.  

(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

VH 14/2009  

Valná hromada MR Hranicko schválila členský příspěvek pro obec Jindřichov ve výši poloviny 

ročního členského příspěvku (paušální platba - 2.500 Kč, 6 Kč na obyvatele obce) 

(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

VH 15/2009  

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila závěrečný účet s výhradou mikroregionu 

Hranicko za rok 2008 a přijala systémová opatření podle §17 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

VH 16/2009   

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila 1. rozpočtové opatření. 

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

VH 17/2009  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o projektu „Za poznáním mikroregionu 

Hranicko“. 

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

VH 18/2009  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o projektu „Zásobování obcí Potštátska 

napojením na SV Hranice“ . 

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

VH 18/2009  

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila návrh aktualizace strategie regionu Hranicko, a 

to  ponechání bodu 2.1 Spolupráce při prosazování renovace komunikací I.aIII.třídy a řešení 

společných otázek v této problematice a opatření 6.1. Vytvoření stabilní sítě zákldních škol - vypustit. 

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  



 
 
 

VH 19/2009 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o změně v projektu „Cesta ke vzdělání 

v regionu Hranicko. 

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

 

 

Miroslav Wildner            Karel Galas 

předseda svazku     místopředseda svazku 

 


