
 
 
Zápis z Valné hromady MR Hranicko 

Konané dne 16. března 2010, Slavíč 

 

Přítomni členové: 

Zdeněk Lév, obec Střítež nad Ludinou 

Antonín Tomeček, obec Opatovice 

Václav Sládeček, obec Polom 

Josef Žingor, obec Bělotín 

Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou 

Miroslav Wildner, město Hranice  

Naděžda Polednová, obec Špičky 

Petra Kočnarová, obec Skalička  

Jiří Andrýs, obec Černotín 

Jiří Kandler, obec Partutovice 

Alena Veličková, obec Horní Újezd  

Karel Galas, město Potštát 

 

Další přítomní: 

Jan Balek, HRA 

Marcela Tomášová, HRA 

 

1. Úvod  

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

jednání v tomto znění: 

1. Úvod 

2. Členské příspěvky MR Hranicko 

3. Rozpočet MR Hranicko na rok 2010 

4. Rozpočtový výhled MR Hranicko na 2011-2012 

5. Zpráva kontrolní komise 

6. Volba členů kontrolní komise na rok 2010 

7. Grantový program regionu Hranicko 2010 

8. PRV – Cesta ke vzdělání v regionu Hranicko – studijní cesta 

9. Zpráva o projektu „Voda na Potštát“ 

10. Aktualizace strategie regionu Hranicko 

11. Různé 

      12.   Závěr 



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

Valná hromada MR Hranicko schválila předložený program jednání. (Pro: 12; Proti: 0, Zdržel se: 0) 

P. Wildner navrhl návrhovou komisi – p. Andrýs, p. Žingor 

Valná hromada MR Hranicko schválila návrhovou komisi. (Pro: 12; Proti: 0, Zdržel se: 0) 

P. Wildner navrhl ověřovatele zápisu - p. Veličková, p. Vozáková 

Valná hromada MR Hranicko schválila ověřovatele zápisu. (Pro: 12; Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

2. Členské příspěvky MR Hranicko 

M. Tomášová informovala, že aktualizovala výši členských příspěvků podle skutečného stavu počtu 

obyvatel k 1.1.2010, a to podle schváleného klíče – 4.500 Kč na obec a 11 Kč na obyvatele. Dále byl 

projednán příspěvek obce Bělotín a města Potštát na dofinancování miniexpozic, který činí pro obec 

Bělotín 11.200 a pro město Potštát 2.300. 

Usnesení: 

VH 1/2010 

Valná hromada MR Hranicko schválila/neschválila členské příspěvky na rok 2010 podle skutečného 

počtu obyvatel k 1.1.2010. 

 (pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 2/2010 

Valná hromada MR Hranicko schválila členský příspěvek pro obce Bělotín ve výši 11.200,- a pro město 

Potštát ve výši 2.300,- na dofinancování miniexpozic. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

3. Rozpočet MR Hranicko na rok 2010 

M.Tomášová informovala o rozpočtu MR Hranicko na rok 2010, který byl poslán v podkladových 

materiálech. Rozpočet MR Hranicko 2010 je sestaven jak na příjmové, tak na výdajové stránce podle 

předpokládaných příjmů a výdajů na rok 2010. Další úpravy rozpočtu budou realizovány podle aktivit, 

které se budou v roce 2010 realizovat rozpočtovými opatřeními. Členský příspěvek Hranické 

rozvojové agentuře činí 250.000,- Kč, z čehož je 150.000 na management mikroregionu Hranicko a 

100.000 jako příspěvek na projekt Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina 

Malej Panwi, který končí v září 2010. 

P. Veličková upozornila na nutnost aktualizovat údaje na webových stránkách www.regionhranicko.cz  

M. Tomášová – neprodleně zajistí. 

Usnesení 

VH 3/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila rozpočet mikroregionu Hranicko na rok 2010. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 



 
 
VH 4/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila členský příspěvek ve výši 250.000,- Kč Hranické 

rozvojové agentuře. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 5/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila členský příspěvek ve výši 21.000,- Kč 

Rozvojovému partnerství regionu Hranicko. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

4. Rozpočtový výhled 2011-2012 

M.Tomášová představila rozpočtový výhled MR Hranicko na roky 2011 a 2012, který odráží pouze 

příjmy a výdaje na úrovni 450 tis. Kč jako předpokládaných členských příspěvků. 

 

Usnesení: 

VH 6/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila rozpočtový výhled MR Hranicko na rok 2011-

2012. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

5. Zpráva kontrolní komise  

P. Galas informoval o jednání kontrolní komise, která 17.12.2009 provedla kontrolu mikroregionu 

Hranicko. Všechny kontrolované doklady a dokumenty byly v pořádku. Současně tak proběhla 

inventarizace majetku, jeho stav souhlasí jak účetně, tak fyzicky. 

 

Usnesení: 

VH 7/2010  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu kontrolní komise. 

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

6. Volba členů kontrolní komise 

M.Tomášová uvedla, že je třeba pro letošní rok zvolit členy kontrolní komise. P. Wildner navrhl, aby 

kontrolní komise zůstala ve stejném složení jako loni, a to zejména vzhledem podzimním komunálním 

volbám. 

Usnesení: 

VH 8/2010  



 
 
Valná Hromada MR Hranicko schválila kontrolní komisi ve složení: Karel Galas, Mgr. Michala 

Blahová, Jiří Kandler.  

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

7. Grantový program regionu Hranicko 

J.Balek informoval o Grantovém programu regionu Hranicko 2010. Pro letošní rok do 

programu přispěly firmy Cement, Tondach, Váhala, SSI-Schafer, Hranická rozvojová agentura, 

Mikroregion Hranicko. Generálním partnerem je Kunst, mediálním partnerem je Hranický 

týden. 17.3. dojde k podpisu smlouvy, od 19.3. se mohou podávat žádosti, a to do 19.4. 

Celkový rozpočet je 187 tis., rozdělovat se bude 175, 12 tis. bude na společnou propagaci 

(baner, reklama, inzerce).  Letos je Grantový program zaměřen na tyto aktivity:  

a) akce zaměřená na Environmentální výchovu a vzdělávání dětí a mládeže na základních 

a středních školách (mezi podporované akce budou patřit exkurze, sportovní a zábavné 

akce s tématikou EVVO, výtvarné a umělecké soutěže apod.) 

b) Akce rozvíjející tvůrčí a sportovní potenciál dětí a mládeže (hudební a sportovní akce 

podporující hudební tvořivost dětí, akce zaměřené na místní řemesla apod. 

c) Akce podporující obnovu místních tradic a zvyků (tradiční akce, výstavy, hudební akce) 

d) Významné sportovní akce přesahující území jedné obce (turnaje, sportovní klání, 

soutěže) 

Pro letošní rok mohou žadatelé žádat o max. 15 tis. Kč 

Grantový program regionu Hranicko má na starosti Pavla Vaculová, tel. 739 428 371, e-mail: 

p.vaculova@regionhranicko.cz . 

Usnesení: 

 VH 9/2010  

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila partnerskou smlouvu Grantového programu 

regionu Hranicko 2010. 

 (Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

VH 10/2010  

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila pravidla Grantového programu regionu 

Hranicko 2010. 

 (Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

8. PRV – cesta ke vzdělání v regionu Hranicko – studijní cesta 

J.Balek informoval, že v rámci projektu Cesta ke vzdělání v regionu v Hranicko je také plánována 

studijní cesta, která se uskuteční od 25. – 27. Března 2010 do regionu Posázaví. Je zde připraven 



 
 
program – předávání zkušeností s realizací projektů, zhlédnutí realizovaných projektů v regionu 

Posázaví. V tuto chvíli je studijní cesta obsazena, ale případní zájemci se mohou ještě nahlásit jako 

náhradníci.  

 

Usnesení: 

VH 11/2010  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o projektu PRV Cesta ke vzdělání v regionu 

Hranicko – o studijní cestě na Posázaví.  

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

9. Zpráva o projektu „Voda na Potštát“ 

M. Wildner informoval o postupu v projektu „Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice“. 

Žádost o dotaci je na ministerstvu zemědělství, také na Olomouckém kraji. Postup je takový: 

Olomoucký kraj má určit priority, tzn. že akce Zásobování obcí Potštátska by měla být na prvním 

místě a toto vyjádření kraje bude zasláno na MZE, kde bude další rozhodování o přidělení dotace. 30. 

Března bude jednat zastupitelstvo Olomouckého kraje, jednání se zúčastní p. Galas. Pokud má někdo 

možnost přispět k úspěšnému jednání na kraji, bude to přínosné. 

Je již realizováno výběrové řízení, uzavřená smlouva s dodavatelem. Na jednání Valné hromady je 

předložena smlouva o inženýrské činnosti, která již byla schválena Radou MR, ale byly do ní 

zapracovány připomínky z Rady. Dále je předložen dodatek č. 1 s dodavatelem díla, který obsahuje 

změnu názvu dodavatele, změnu DPH a změnu bankovní záruky. 

Usnesení: 

VH 12/2010  

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

napojením na SV Hranice“ 

 (Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

VH 13/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s dodavatelem. 

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

10. Aktualizace strategie regionu Hranicko 

J.Balek uvedl, že je připravená aktualizace strategie regionu Hranicko, kde jsou zapracovány změny, 

které se projevily v průběhu let (od vzniku strategie do současnosti). Úpravy ve strategii byly 

projednávány již na posledních jednáních valných hromad. O strategii se také opírá Grantový 

program regionu Hranicku, šlo o to, zapojit také velké hráče z podnikatelského sektoru regionu. O 

strategie se také opírá strategický plán Leader. 



 
 
M. Wildner uvedl, že co se týká protipovodňových opatření, připravují projekt na řešení 

protipovodňových opatření týkajících se toků Veličky a Ludiny. P. Sládeček a p. Žingor reagovali, že by 

se měly řešit i další toky na území Hranicka – pro ně například potok Luha a Bělotínský potok. Bude 

zřejmě nutné jednat se správci toků. Na jednání ORP Hranice bude jedním z bodů informace o 

protipovodňových opatřeních – hlásný systém. 

 

Usnesení: 

 VH 14/2010  

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila aktualizaci Strategie rozvoje regionu Hranicko 

do roku 2013. 

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

11. Různé 

M.Tomášová – Den s regionem Hranicko je letos plánován na 9.10.2010. Příspěvek z Olomouckého 

kraje na podporu kulturních akcí nebyl získán, je možnost podat žádost ještě na neinvestiční akce do 

25. tis. Dále je třeba přehodnotit termín konání, akce by šla spojit s kulturní akcí v rámci Destinačního 

managementu, kde by se mohli zúčastnit i polští partneři. Dále by se mohla akce spojit s akcí 

Rozvojového partnerství v rámci projektů spolupráce na Mobilní vybavení. Navrhujeme termín 21.8. 

A. Veličková uvedla, že v tomto termínu je olympiáda na Záhoranu.  

Bude nutné hledat ještě další termín, tak aby kolize s ostatními aktivitami v regionu byla co nejmenší. 

Usnesení: 

 VH 15/2010  

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí změnu termínu konání Den s regionem Hranicko a 

pověřuje M. Tomášovou zajištěním náhradního termínu. 

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0) 

VH 16/2010  

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila podání projektu Den s regionem Hranicko do 

programu na podporu neinvestičních akcí na Olomoucký kraj. 

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

J.Balek informoval o přípravě Balíčků zážitků v projektu Destinační management turistických lokalit 

Hranicko a Dolina Malej Panwi. V rámci balíčku Sportovní a adrenalinové zážitky bychom chtěli 

nabízet i sportovní rybářství, proto prosíme o dodání kontaktů tam, kde je možné tuto aktivitu 

provozovat.  

J. Vozáková řekla, že zjistí možnosti v Hustopečích.  

M. Wildner – obrátit se na Býškovice 



 
 
P. Kočnarová – jednání s majitelem rybníka ve Skaličce. 

 

M. Tomášová připomněla vyhlášenou výzvu 01/2010 Rozvojového partnerství regionu Hranicko. 

Letošní rok je vyhlášení fiche na podporu veřejných prostranství, kde je možné kombinovat i vedlejší 

opatření – dětské prvky, technika na údržbu veřejných prostranství. 

 

Usnesení: 

 VH 17/2010  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o výzvě 01/2010 Rozvojového partnerství 

regionu Hranicko. 

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

J. Balek dále informoval, že Hranická rozvojová agentura se zhostila projektu Job Club, který 

připravuje do výzvy 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce z Operačního programu 

lidské zdroje a zaměstnanost. Tento návrh projektu byl projednán Radou MR, v lednu 2010, kdy MR o 

tento projekt neprojevil zájem, zejména z důvodu omezenosti cílových skupin a z důvodu čerpání 

prostředků na pracovní místa z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce. V rámci projektu budou 

vytvořena pracovní místa, pokud budou mít i obce zájem, mohou tohoto využít.  

A. Veličková řekla, že z úřadu práce jsou nyní prostředky velmi omezené a že určitě bude mít zájem o 

pracovní místo. I ostatní starostové se k tomuto přiklonili. 

 

Alena Veličková se ptala, zda mikroregion Hranicko podával projekt do POV Olomouckého kraje. 

M. Tomášová řekla, že toto bylo projednáváno na Radě MR v lednu 2010, kdy z jednání Rady nevzešel 

žádný návrh společného projektu, který by byl přínosný pro celý mikroregion Hranicko, a to zejména 

z důvodu omezení na investiční výdaje. L. Vykopal přišel s návrhem, že by se pořídil traktor, který by 

využívala obec Ústí a také si zajistila dofinancování projektu. 

A. Veliková uvedla, že se měly alespoň obeslat všechny členské obce, aby řekly svůj názor, zda chtějí 

společný mikroregionální projekt nebo této příležitosti může využít obec Ústí. 

 

Prezentace firmy Ekotoxa  

Zástupce firmy Ekotoxa Jiří Hon prezentoval možnost čepení dotací na protipovodňová opatření 

z Operačního programu životní prostředí.  

 

Prezentace firmy Autokredit 

Zástupce firmy Autokredit prezentoval možnosti opravy silnic novou technologií.  

             



 
 
Zapsala: Marcela Tomášová 

Ověřil: Alena Veličková 

 Júlia Vozáková 

 

Miroslav Wildner            Karel Galas 

předseda svazku     místopředseda svazku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Usnesení Valné hromady Mikroregionu Hranicko 

Konané dne 16. března 2010, Slavíč 

 

VH 1/2010 

Valná hromada MR Hranicko schválila/neschválila členské příspěvky na rok 2010 podle skutečného 

počtu obyvatel k 1.1.2010. 

 (pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 2/2010 

Valná hromada MR Hranicko schválila členský příspěvek pro obce Bělotín ve výši 11.200,- a pro město 

Potštát ve výši 2.300,- na dofinancování miniexpozic. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 3/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila rozpočet mikroregionu Hranicko na rok 2010. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 4/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila členský příspěvek ve výši 250.000,- Kč Hranické 

rozvojové agentuře. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 5/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila členský příspěvek ve výši 21.000,- Kč 

Rozvojovému partnerství regionu Hranicko. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

VH 6/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila rozpočtový výhled MR Hranicko na rok 2011-

2012. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
VH 7/2010  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu kontrolní komise. 

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 



 
 
VH 8/2010  

Valná Hromada MR Hranicko schválila kontrolní komisi ve složení: Karel Galas-předseda, Mgr. 

Michala Blahová, Jiří Kandler.  

(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

 VH 9/2010  

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila partnerskou smlouvu Grantového programu 

regionu Hranicko 2010. 

 (Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

VH 10/2010  

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila pravidla Grantového programu regionu 

Hranicko 2010. 

 (Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

VH 11/2010  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o projektu PRV Cesta ke vzdělání v regionu 

Hranicko – o studijní cestě na Posázaví.  

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

VH 12/2010  

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

napojením na SV Hranice“ 

 (Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

VH 13/2010 

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s dodavatelem. 

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

VH 14/2010  

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila aktualizace strategie regionu Hranicko. 

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

VH 15/2010  

Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí změnu termínu konání Den s regionem Hranicko a 

pověřuje M. Tomášovou zajištěním náhradního termínu. 



 
 
(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

VH 16/2010  

Valná hromada MR Hranicko po projednání schválila podání projektu Den s regionem Hranicko do 

programu na podporu neinvestičních akcí na Olomoucký kraj. 

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

 VH 17/2010  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o výzvě 01/2010 Rozvojového partnerství 

regionu Hranicko. 

(Pro: 12 Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 
 
 

Miroslav Wildner            Karel Galas 

předseda svazku     místopředseda svazku 


