
Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Hranicko 

5. 10. 2010, Jindřichov  

 

Přítomní: 

J. Vozáková, Hustopeče n. B. 

P. Kočnarová, Skalička 

J. Blaha, Jinřichov 

J. Světlíková, Býškovice 

A. Veličková, Horní Újezd 

J. Žingor, Bělotín 

V. Sládeček, Polom 

L. Vykopal, Ústí 

M. Polák, Partutovice 

A. Tomeček, Opatovice 

M. Blahová, Horní Těšice 

J. Andrýs, Černotín 

Z. Lév, Střítež n. L. 

M. Wildner, Hranice 

 

M. Tomášová, HRA 

P. Vaculová, HRA, MR HRanicko 

M. Škrobánková, HRA 

F. Kopecký, ROPA 

 

1. úvod  

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

1. Úvod 

2. S přírodou a tradicemi společně: 

- aktuální informace o projektu   

- mimořádné členské příspěvky 

3. Podání projektu do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – opatření 3.3. 

4. Aktuální výstupy projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina 
Malej Panwi, pokračování Destinačního managementu po ukončení projektu 



5. Zhodnocení akce Den s regionem Hranicko 2010 

6. Rozpočtové opatření č. 2 

7. Návrh členských příspěvků na rok 2011 

8. Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice 

9. Aktuální výzvy – PRV, OPŽP 

10. Poradna – Zelená úsporám – Rozvojové partnerství regionu Hranicko 

11. Evaluace Strategického plánu Leader – Rozvojové partnerství regionu Hranicko 

12. Různé 

13. Závěr 

 

M. Wildner vyzval přítomné, zda má někdo něco na doplnění do programu. Nikdo doplnění programu 
nenavrhnul. 

 

Valná hromada MR Hranicko schválila program VH (Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0) 

M. Wildner navrhl návrhovou komisi – L. Vykopal, A. Veličková 

Návrhová komise byla schválena. (Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0) 

M. Wildner navrhl ověřovatele zápisu – J. Světlíková, M. Blahová 

Ověřovatelé zápisu byli schváleni. (Pro: 14; Proti: 0, Zdržel se: 0) 

Zapisovatelkou byla určena P. Vaculová 

2. S přírodou a tradicemi společně 

P. Vaculová jako manažerka projektu S přírodou a tradicemi společně představila základní informace 

o projektu. Bude se jednat o spolupráci českých a polských škol, které budou od září 2010 do ledna 

2013 spolupracovat na aktivitách v oblasti environmentální výchovy, sportovních aktivit a poznávání 

tradic. 

Projekt je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR ve výši 90% 

z celkových způsobilých výdajů. MR Hranicko spolufinancuje projekt 10% a dále pokrývá nezpůsobilé 

výdaje, jimiž jsou úroky z úvěru a bankovní poplatky po ukončení projektu. Na rok 2010 je potřeba 

spolufinancování a pokrytí nezpůsobilých výdajů ve výši 22 709 Kč. Tyto finanční prostředky budou 

poskytnuty obcemi jako zřizovateli zapojených škol v tomto rozsahu: 

• Bělotín: 10 219,- Kč 

• Hustopeče nad Bečvou: 5 450,- Kč 

• Střítež n. L.: 7 040,- Kč 

V rámci projektu bude pořízeno vybavení: 

• Digitální videokamera 

• Dataprojektor 

• Diktafon 

• Digitální fotoaparát 

• Výtvarné náčiní 



• Potřeby pro branný závod 

• Notebook 

VH 34/2010 

VH MR Hranicko po projednání schválila mimořádné členské příspěvky na spolufinancování projektu 

„S přírodou a tradicemi společně“ dle předloženého znění. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 35/2010 

VH MR Hranicko po projednání schválila nákup techniky a materiálu pro projekt „S přírodou a 

tradicemi společně“. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

3. Podání projektu do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – opatření 3.3. 

M. Tomášová představila přítomným návrh projektu do operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost. Do projektu se zapojí 8 obcí – vznikne tak  17 – 18 pracovních míst, které budou 

doplněny vzdělávacími aktivitami. 

Ve čtvrtek 7. 10. proběhne schůzka zapojených obcí, kde se stanoví podrobnosti projektu, případně 

se upřesní počty zapojených obcí, počty pracovních míst, doprovodné aktivity, rozpočet a 

harmonogram projektu. 

M. Tomášová vyzvala přítomné členy, aby v případě, že má ještě někdo zájem se do projektu zapojit, 

aby se přihlásil a přišel ve čtvrtek na schůzku. 

Návrh předjednala Rada MR Hranicko. 

VH 36/2010 

VH MR Hranicko po projednání schválila podání projektu s pracovním názvem PRACOVNÍ TÝMY II do 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – opatření 3.3.  

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

4. Aktuální výstupy projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej 
Panwi, pokračování Destinačního managementu po ukončení projektu 

Dne 16. září proběhlo oficiální zakončení projektu v Zámeckém klubu v Hranicích, kde byly 

prezentovány výstupy projektu a byl promítnut film o Hranicích. Výstupem projektu je funkční 

kancelář destinačního managementu a manažer cestovního ruchu – zapojení soukromého i veřejného 

sektoru (podnikatelé, lázně Teplice n. B., hotely, penziony). 

Zdroje financování Destinačního managementu: příspěvky na propagaci, provize z rezervačního 

systému, příspěvek z města Hranice 20 tis Kč do konce roku 2010, 80 000 Kč na 2011, příspěvek od 

dalších obcí MR Hranicko celkem 41 800 Kč. 

Výdaje destinačního managementu: údržba turistického portálu hranicko.eu, rezervační systém, 

zastupování MR Hranicko v oblasti propagace cestovního ruchu, příprava projektů v oblasti CR, 

ůstane aktivní pracovní skupina, vývoj turistických programů, nové balíčky,  

Návrh od M. Wildnera: na webových stránkách obcí a měst zveřejnit informaci o destinačním 

managementu, odkaz na rezervační systém. 



VH 37/2010 

VH MR Hranicko vzala na vědomí aktuální výstupy projektu Destičnační management a schválila 

příspěvek na pokračování Destičnačního managementu ve výši 41.800 Kč na rok 2011. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

5. Zhodnocení akce Den s regionem Hranicko 2010 

F. Kopecký informoval o proběhnuté akci Den s regionem Hranicko. Hlavním programem byl 

Petanqueový turnaj, doprovodný program (bunde-runnig, MC Dráček, skákací hrad, odpolední 

zábavný program – hudební skupiny, taneční vystoupení, cyklotrial). 

Akci financovali: ROPA – mobilní vybavení, HRA – destinační management i MR – dotace 

z Olomouckého kraje. 

VH 38/2010 

VH MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o konané akci Den s regionem Hranicko 2010. 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) p. Kočnarová odešla z jednací místnost 

6. rozpočtové opatření č. 2 

M. Tomášová představila aktuální rozpočtové opatření: 

Příjmy: příspěvek na Den s regionem Hranicko, S přírodou a tradicemi společně, výběrové řízení – 

Voda na Potštát, Publikace kuchařky a řemesla, osobnosti, které se prodaly v Informačním centru, 

příspěvky od obcí – S přírodou a tradicemi společně, 100 000 Kč na „Voda na potštát“,  

Výdaje: mzdy projektového manažera projektu S přírodou a tradicemi společně, dovolená Hrušková, 

DPP – v rámci projektu S přírodou a tradicemi společně, nákup vybavení a ostatní výdaje v rámci  

projektu S přírodou a tradicemi společně. 

VH 39/2010 

VH MR Hranicko po projednání schválila rozpočtové opatření č. 2. dle přeloženého materiálu. 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) p. Kočnarová odešla z jednací místnost 

7. návrh členských příspěvků na rok 2011 

Tento bod projednala rada MR Hranicko a doporučila neprojednat na aktuální Valné hromadě, ale 

zabývat se členskými příspěvky na rok 2011 až na VH 30. 11. 2010. 

Obce by měly delegovat zástupce své obce do VH – starostu – uvést do pozvánky na VH. 

VH 40/2010 

VH MR Hranicko na základě doporučení rady MR Hranicko doporučuje svolat 1. jednání Valné 

hromady v termínu 30. 11. 2010. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

8. Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice 

Komise Ministerstva zemědělství jednomyslně doporučila opakovat zadávací řízení v rámci projektu 

Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice, rada MR Hranicko schválila odstoupit od 



smlouvy s firmou Effaige, a doporučila VH schválit členský příspěvek ve výši 100 000 Kč od Města 

Hranice na nové výběrové řízení a další náklady spojené s přípravou projektu. 

VH 41/2010 

VH MR Hranicko vzala na vědomí aktuální informace o projektu Zásobování obcí Potštátska 

napojením na SV Hranice.  

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 42/2010 

VH schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo s firmou EFFAIGE k realizaci projektu Zásobování obcí 

Potštátska na SV Hranice.  

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 43/2010 

VH MR Hranicko po projednání schválila mimořádný členský příspěvek 100 000 Kč od Města Hranice 

na výdaje související s přípravou a organizací akce Zásobování obcí Potštátska napojením na SV 

Hranice.  

 (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

9. Aktuální výzvy – PRV, OPŽP 

M. Škrobánková informovala o možnosti získat finanční prostředky z Operačního programu životní 

prostředí. Přehled výzev byl zaslán všem starostům. Budou otevřeny všechny osy, vhodné jsou 

všechny osy kromě 5.  

Harmonogram výzev je upraven, zahájení příjmu žádostí se odsouvá kromě osy 2 – stav ovzduší, 

předpokládaný termín zahájení ostatních výzev je na začátku roku 2011.  

Starostové byli vyzváni ke kontaktování Hranické rozvojové agentury, pokud by měli zájem zapojit se 

do programu – nutná příprava (např. projektová dokumentace). 

Osa 2 – výsadba zeleně k oddělení od prašných provozů 

Návrhy možných projektů 

• kompostéry – mikroregionální projekt – možné poradit se s projektovými manažery města 

Hranice – výše dotace 90% 

• udržitelné využívání energie – kombinace s vytápěním z OZE 

P. Vaculová představila aktuální výzvu Programu rozvoje venkova na příjem žádosti o dotaci v rámci 

opatření 1.1.2. Investice do lesů. Obce mohou investovat do nákupu lesnické techniky, rekonstrukce 

a technického vybavení lesnických provozoven a výstavba či rekonstrukce lesnické infrastruktury. 

Žádosti o dotaci je možné podávat do 27. října 2010. Detailnější informace o vyhlášené výzvě byla 

zaslána všem starostům. 

VH 44/2010 

VH bere na vědomí informace o OPŽP.  

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 45/2010 



VH bere na vědomí aktuální informace o výzvě v PRV – investice do lesů. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

10. Poradna – Zelená úsporám – Rozvojové partnerství regionu Hranicko 

F. Kopecký informoval o otevření – nezávislého poradenského místa v sídle ROPA. 

Poradenství je poskytováno zdarma externí spolupracovnicí – výzva na starosty aby informovali své 

občany o možnosti využití bezplatného poradenství. 

VH 46/2010 

VH vzala na vědomí informace o zřízení poradenského místa k programu Zelená úsporám 

 (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

11. Evaluace Strategického plánu Leader – Rozvojové partnerství regionu Hranicko 

F. Kopecký informoval o evaluaci strategického plánu LEADER na další období. Jedná se o nastavení 

Leaderu – pro další roky, končí mandát výběrové komise. Budou realizovány aktivity pro zapojení 

subjektů i ze soukromé sféry, aby se zapojili do rozhodování o směřování dotací v LEADERu. 

VH 47/2010 

VH vzala na vědomí informace o SPL 2011 – 2013 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

12. Různé 

M. Tomášová na základě auditu z Olomouckého kraje předložila aktualizovanou vnitřní směrnici č. 1 – 

Pokyn pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů. 

VH 48/2010 

VH MR Hranicko po projednání schválila aktualizovanou vnitřní směrnici č. 1 – Pokyn pro vedení 

účetnictví a oběh účetních dokladů. (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

13. Závěr 

 

Zapisovatel: Pavla Vaculová 

 

Ověřovatelé zápisu: Michala Blahová 

           Jana Světlíková 

 

 

Mgr. Miroslav Wildner, předseda   Karel Galas, místopředseda 

 

 

 



Usnesení Valné hromady Mikroregionu Hranicko 
Konané dne 5. října 2010, Jindřichov 

 

VH 34/2010 

VH MR Hranicko po projednání schválila mimořádné členské příspěvky na spolufinancování projektu 

„S přírodou a tradicemi společně“ dle předloženého znění 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 35/2010 

VH MR Hranicko po projednání schválila nákup techniky a materiálu pro projekt „S přírodou a 

tradicemi společně“ 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 36/2010 

VH MR Hranicko po projednání schválila podání projektu s pracovním názvem PRACOVNÍ TÝMY II do 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – opatření 3.3.  

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 37/2010 

VH MR Hranicko vzala na vědomí aktuální výstupy projektu Destičnační management a schválila 

příspěvek na pokračování Destičnačního managementu ve výši 41.800 Kč na rok 2011. 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 38/2010 

VH MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o konané akci Den s regionem Hranicko 2010 

(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) p. Kočnarová odešla z jednací místnost, nehlasovala 

VH 39/2010 

VH MR Hranicko po projednání schválila rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého materiálu.  

(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) p. Kočnarová odešla z jednací místnost, nehlasovala 

VH 40/2010 

VH MR Hranicko na základě doporučení rady MR Hranicko doporučuje svolat 1. jednání Valné 

hromady v termínu 30. 11. 2010  

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 41/2010 

VH MR Hranicko vzala na vědomí aktuální informace o projektu Zásobování obcí Potštátska 

napojením na SV Hranice.  

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 42/2010 



VH schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo s firmou EFFAIGE k realizaci projektu Zásobování obcí 

Potštátska napojením na SV Hranice.   

 (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 43/2010 

VH MR Hranicko po projednání schválila mimořádný členský příspěvek 100 000 Kč od Města Hranice 

na výdaje související s přípravou a organizací akce Zásobování obcí Potštátska napojením na SV 

Hranice.  

 (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 44/2010 

VH bere na vědomí informace o OPŽP  

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 45/2010 

VH bere na vědomí aktuální informace o výzvě v PRV – investice do lesů  

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 46/2010 

VH vzala na vědomí informace o zřízení poradenského místa k programu Zelená úsporám 

 (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 47/2010 

VH vzala na vědomí informace o SPL 2011 – 2013 

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

VH 48/2010 

VH MR Hranicko po projednání schválila aktualizovanou vnitřní směrnici č. 1 – Pokyn pro vedení 

účetnictví a oběh účetních dokladů. 

 (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Wildner, předseda   Karel Galas, místopředseda 

 


