
 
 
Zápis z Valné hromady MR Hranicko 

Konané dne 20. ledna 2011, zasedací místnost městského úřadu v Hranicích 

 

Přítomní členové: 

Karel Galas, město Potštát 
Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou 
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Radovan Mikuš, obec Všechovice 
Jaroslav Kuchař, obec Opatovice 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Alena Veličková, obec Horní Újezd 
Jaroslav Šindler, obec Partutovice 
Ladislav Lesák, obec Býškovice 
Bohumil Němec, obec Dolní Těšice 
Jiří Andrýs, obec Černotín 
Oldřich Šnajdárek, obec Klokočí 
Jaromír Blaha, obec Jindřichov 
Eduard Kavala, obec Bělotín 
Arnošt Pala, obec Zámrsky 
Miroslav Wildner, město Hranice 
Další přítomní: 

Jan Balek, HRA 
Marcela Tomášová, HRA 
Michaela Škrobánková, HRA 
Pavla Vaculová, HRA 
Jana Černá, správní rada HRA, ROPA 
 

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

1. Prezentace činnosti Hranické rozvojové agentury, z.s.  
2. Personální změny v Hranické rozvojové agentuře, z.s. 
3. Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi: finanční výkaz 

projektu  
4. Jmenování nových členů Správní rady Hranické rozvojové agentura, z.s.  
5. Program obnovy venkova Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj 2011 
6. Projekty MR Hranicko v roce 2011 
7. Volba kontrolní komise MR Hranicko 
8. Aktuální výzvy Operační program životní prostředí 
9. Různé 

 
Miroslav Wildner navrhl změnu programu a to takto: 

1. Prezentace činnosti Hranické rozvojové agentury, z.s.  
2. Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi: finanční výkaz 

projektu  
3. Jmenování nových členů Správní rady Hranické rozvojové agentura, z.s.  
4. Program obnovy venkova Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj 2011 
5. Projekty MR Hranicko v roce 2011 
6. Volba kontrolní komise MR Hranicko 
7. Aktuální výzvy Operační program životní prostředí 



 
 

8. Různé 
 
 
Valná hromada MR Hranicko schválila program v pozměněném znění. (Pro: 17; Proti: 0, Zdržel se: 0) 
M. Wildner navrhl zapisovatelkou zápisu Marcelu Tomášovou. 
M. Wildner navrhl ověřovatele zápisu Oldřich Šnajdárek, Jaroslav Blaha.  
(Pro: 17; Proti: 0, Zdržel se: 0) 
M. Wildner navrhl návrhovou komisi Eduard Kavala, Libor Vykopal. 
(Pro: 17; Proti: 0, Zdržel se: 0) 
P. Wildner představil program a vyzval přítomné k doplnění do programu. 
 

1. Prezentace Hranické rozvojové agentury, z.s. 

J. Balek, ředitel HRA,  přednesl prezentaci Hranické rozvojové agentury, z.s.  
Agentura byla založena dobrovolným svazkem obcí Mikroregionu Hranicko a MAS Rozvojovým 
partnerstvím Regionu Hranicko na konci roku 2007 jako pokračovatel Sekretariátu MR Hranicko 
financovaném plně z dotací a příspěvků obcí. Smyslem bylo založit organizaci, jejíž financování bude 
založené zvětšiny na poskytování služeb. Agenturu řídí Správní rada složená ze 7 členů (4 jsou za MR 
Hranicko a 3 za Rozvojové partnerství).  
Agentura poskytuje tyto činnosti: Zpracování žádosti o dotace, Dotační management (administrativa 
při realizaci projektů), Rozvoj cestovního ruchu na Hranicku, Zpracování zadávacích řízení, Podpora 
malého a středního podnikání (databáze nevyužitých objektů). Agentura je zaměřena na nekomerční 
činnosti (řešení nezaměstnanosti, příspěveky do Grantového programu regionu Hranicko).  
 
Usnesení: 
VH 1/2011 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o činnosti hranické rozvojové agentury, z.s. 
 (pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

2. Destinační management turistických lokalit Hranicko a dolina Malej Panwi 

M. Škrobánková, projektová manažerka HRA, dále prezentovala nastavení systému destinačního 
managementu – prezentace regionu, turistické lokality navenek k přilákání turistů, řízení 
destinačního managementu. Projekt byl realizován od září 2008 do září 2010. 
Výstupy projektu: 
- dvě analýzy potenciálu cestovního ruchu obou regionů 
- nová informační místa 
- mapový portál 
- turistický průvodce 
- propagační filmy 
- rezervační systém 
- balíčky zážitků – mlynářský cyklovíkend, wellnes centrum, adrenalin, netradiční kurzy,  
- prezentace na veletrzích 
- studijní cesty do Polska 
Pokračování destinačního management ve spojení s dalšími subjekty – Město Hranice, MIC, 
podnikatelské subjekty 
Práce destinačního managementu 2011 – údržba webových portálů, sdružení cestovního ruchu 
Střední Morava, pracovní skupiny, využívání informační sítě s turistickými materiály, informační 
centra v okolí, průběžné hodnocení a sledování indikátorů, vyhledávání dalších zdrojů financování, 
zapojení do sdružení Moravská brána, spolupráce na úrovni Czechturism, konzultace podnikatelských 
záměrů z oblasti cestovního ruchu. 
Realizace projektu Rozvoj cyklotras a cyklostezek regionu Hranicko – doznačení cyklotrasy 
dodatkovými tabulkami s logem, marketingová studie, propagační materiály, monitoring pohybu na 



 
 
cyklotrasách. Rozpočet 23 tis. €., je podpořen z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. 
Zahajovací „vzorový“ Mlynářský cyklovíkend na Hranicku pro rok 2011, vydávání elektronického 
občasníku 
Usnesení 
VH 2/2011 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o realizaci projektu Destinační management 
turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi. 
 (pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

3. Jmenování nových členů Správní rady Hranické rozvojové agentury z.s. 

P. Pajdla přednesl návrh na tyto členy správní rady: Miroslav Wildner, Radovan Mikuš, Libor Vykopal. 
K. Galas nominoval dalšího člena správní rady za MR Hranicko Petra Pajdlu. 
M. Wildner – bude se hlasovat o celku, tj. o všech členech správní rady najednou. 
Usnesení: 
VH 3/2011 

Valná hromada MR Hranicko jmenuje tyto členy správní rady: p. Miroslava Wildnera, p. Radovana 
Mikuše, p. Libora Vykopala, p. Petra Pajdlu. 
(Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

4. Program obnovy venkova OK a Podpora obnovy venkova MMR  

J. Balek informoval o vyhlášení Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obcím byla zaslána již 
tato informace, s tím, že reagovali svým zájmem o pořízení techniky. Finanční limit – 500 tis. Kč 
dotace, 50 % dotace, max. 1 mil. Kč, je tam ještě jedna nejasnost, zda bude muset jít o investice. 
E. Kavala – pokud mají všichni zájem, tak může být i za předpokladu nižší % dotace. 
M. Wildner – navrhuje svolat pracovní schůzku zájemců o pořízení techniky a tam se dohodnou 
podrobnosti a rozsah projektu. 
 
Usnesení: 

 VH 4a/2011  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o Programu obnovy venkova Olomouckého 
kraje na rok 2011 a schvaluje předložení žádosti do dotačního titulu č. 2 aktivita b) nákup vlastní 
mechanizace potřebné k úpravě a údržbě veřejných prostranství a pověřuje předsedu svazku 
podpisem žádosti. 
 (pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0)  

J. Balek dále informoval o programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR. Jsou zde k dispozici 2 
dotační tituly: Dotační titul 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a Dotační 
titul 3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. 
Jsou zde dva náměty, Studijní cesta do Dánska – podáváno v loňském roce. Zapojení dětí a mládež – 
na projektovou dokumentaci. 
P. Vaculová – omezili způsobilé výdaje, je to pouze na realizační věci, Studijní cesta – není možné 
hradit ubytování, cestovné, ale v rámci podpory spolupráce lze využít na publikace, semináře, 
propagační materiály, brožurky atd. 
Schůzka na téma předložení projektu bude součástí schůzky k přípravě projektu POV OK.  
Usnesení: 
VH 4b/2011 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o Programu obnovy venkova a rozvoje 
venkova Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2011 a schválila podání projektu. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0)  
 



 
 

5. Projekty MR Hranicko v roce 2011 

J. Balek – projekt Studie proveditelnosti k realizaci přírodně blízkých protipovodňových opatření v 
Mikroregionu, který je podpořen z Operačního programu životní prostředí (oblast 1.3. Omezování 
rizika povodní) dotací ve výši 5,3 mil. Kč. Předmětem projektu má být mapování prioritních opatření a 
příprava dokumentací k územnímu rozhodnutí s cílem připravit investice předložení žádostí o dotace 
v roce 2012. V současné době se bude připravovat zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Po 
výběru dodavatele bude zorganizována schůzka s dodavatelem, kde bude nastaven podrobný 
harmonogram.  
M. Tomášová – v loňském roce podával MR žádost do OPŽP Výsadba liniové zeleně obcí 
Mikroregionu Hranicko. Projekt nebyl podpořen, byly tam drobné nesrovnalosti v technické 
dokumentaci. Po jednání Ing. Dreiseitelové s Agenturou ochranou přírody a krajiny, která žádosti 
administruje, je problém vyřešen, dokumentace bude upravena a projekt lze znovu podat v nynější 
výzvě (únor, březen 2011) 
P. Vaculová – spolupráce škol S přírodou a tradicemi společně z programu příhraniční spolupráce 
(prioritní osa 3 Podpora spolupráce místních společenství), do kterého jsou zapojeny základní školy 
Hustopeče nad Bečvou, Bělotín, Střítež nad Ludinou – v únoru proběhne Českopolský festival písní, 
děti tam pojedou na studijní cestu a účastní se tohoto festivalu. 
M. Wildner informoval o projektu Města Hranice – varovné signály 
M. Tomášová – v loňském roce byl podán projekt Pracovní týmy II, který předpokládá zaměstnání 20 
osob na obcí, které se do projektu zapojily. Mimo zaměstnání bude k dispozici i poradenství. Výsledky 
hodnocení budou známy dle harmonogramu až v dubnu 2011 (květen 2011). 
 
Usnesení: 

VH 5/2011  

Valná hromada vzala na vědomí schválení projektu Studie proveditelnosti k realizaci přírodně blízkých 
protipovodňových opatření v Mikroregionu Hranicko v Operačním programu životní prostředí a 
přípravu zadávacího řízení na výběr dodavatele na realizaci projektu.  
Valná hromada MR Hranicko schvaluje předložení projektu Výsadba liniové zeleně v obcích MR 
Hranicko do Operačního programu životní prostředí, opatření 6.3. Obnova krajinných struktur.  
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí aktuální stav realizace projektu „S přírodou a tradicemi 
společně“.  
VH vzala na vědomí informaci o projektu Varovné signály, který realizuje Město Hranice pro ORP 
Hranice.  
(Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0) Andrýs odešel  
 

6. Volba kontrolní komise MR 

M. Wildner vyzval na návrhy 
A . Veličková navrhla Petra Pajdlu  
P. Kočnarová navrhla Bohumila Němce 
P. Galas navrhl Jaroslava Šindlera 
Usnesení: 
VH 6/2011 

Valná hromada MR Hranicko zvolila Kontrolní komisi MR Hranicko ve složení: Petr Pajdla, Bohumil 
Němec, Jaroslav Šindler 
(Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

7. Aktuální výzvy Operačního programu životní prostředí 

M. Škrobánková informovala přítomné o aktuálních výzvách OPŽP, které budou vyhlášeny v únoru 
2011. Z námětů, které se probíraly již na minulé valné hromadě, to bylo pořízení kompostérů – dle 
sdělení SFŽP je pořízení kompostérů do obcí jednou z priorit MŽP, Mikroregion Hranicko může být 



 
 
vhodným žadatelem. Hranická rozvojová agentura zjistí (rozesílkou), které obce by se chtěli do 
projektu pořízení kompostérů zapojit a následně proběhne schůzka zájemců. 
 
Usnesení: 
VH 7/2011 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí aktuální výzvy Operačního programu životní prostředí a 
schvaluje přípravu a předložení projektu do opatření 4.1 Zkvalitnění nakládání s opady. 
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 1)  
 
 

8. Různé 

Mimo projekty, které se probíraly v minulých bodech, bude v roce 2011 vyhlášen Grantový program 
regionu Hranicko 2011. Jedná se o program, prostřednictvím kterého MR Hranicko podporuje 
kulturní a sportovní akce organizované neziskovými organizacemi. Do programu vkládají příspěvky 
významné firmy z Hranicka. V roce 2010 měl program rozpočet 187.000 Kč. P. Vaculová seznámila 
přítomné s předběžnými výsledky GP 2010, dosud proběhla jednání se stávajícími partnery GP. V roce 
2010 do programu přispěli tito partneři (MR Hranicko, KUNST Hranice-generální partner, Tondach, 
Cement, Hranická rozvojová agentura, SSI Schafer. Na jejich doporučení se mají oslovit další 
potenciální partneři – Etimex, Sigma, Cidem. Koncem února bude podepsána partnerská smlouva a 
následně bude program vyhlášen. 
Usnesení: 
VH 8/2011 

Valná hromada MR po projednání bere na vědomí předběžné vyhodnocení Grantového programu 
regionu Hranicko za rok 2010 a schvaluje přípravu programu na rok 2011. 
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)  
 
 
E. Kavala uvedl, že ho znepokojuje situace, která se týká předpokládaného rušení malých stavebních 
úřadů (Všechovice, Opatovice, Potštát) a přemístění jejich agendy na stavební úřad Hranice. Podobná 
situace je s omezením matrik na obcích, a malých pošt. Další znepokojující zprávou je postup Úřadu 
práce, kdy se velmi omezily a zpřísnily podmínky pro poskytování VPP. 
 
Usnesení: 
VH 9/2011 

Valná hromada MR Hranicko pověřuje starostu Bělotína p. Eduarda Kavalu zpracováním stanoviska 
k problematice veřejně prospěšných prací, pošt na malých obcích, stavebních úřadů a matrik.  
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)  
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Wildner            Karel Galas 

předseda svazku     místopředseda svazku 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení, Valná hromada MR Hranicko, 20.1.2011 

VH 1/2011 

Valná hromada MR Hranicko zvolila Mgr. Miroslava Wildnera předsedou vzala na vědomí informace o 
činnosti hranické rozvojové agentury, z.s. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
VH 2/2011 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o realizaci projektu Destinační management 
turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

VH 3/2011 

Valná hromada MR Hranicko jmenuje tyto členy správní rady: p. Miroslava Wildnera, p. Radovana 
Mikuše, p. Libora, p. Petra Pajdlu. 
(Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

VH 4a/2011  

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o Programu obnovy venkova Olomouckého 
kraje na rok 2011 a schvaluje předložení žádosti do dotačního titulu č. 2 aktivita b) nákup vlastní 
mechanizace potřebné k úpravě a údržbě veřejných prostranství a pověřuje předsedu svazku 
podpisem žádosti. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 
  
VH 4b/2011 



 
 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o Programu obnovy venkova a rozvoje 
venkova Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2011 a schválila podání projektu. 
(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0)  
 

VH 5/2011  

Valná hromada vzala na vědomí schválení projektu Studie proveditelnosti k realizaci přírodně blízkých 
protipovodňových opatření v Mikroregionu Hranicko v Operačním programu životní prostředí a 
přípravu zadávacího řízení na výběr dodavatele na realizaci projektu.  
Valná hromada MR Hranicko schvaluje předložení projektu Výsadba liniové zeleně v obcích MR 
Hranicko do Operačního programu životní prostředí, opatření 6.3. Obnova krajinných struktur.  
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí aktuální stav realizace projektu „S přírodou a tradicemi 
společně“.  
VH vzala na vědomí informaci o projektu Varovné signály, který realizuje Město Hranice pro ORP 
Hranice.  
(Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0) Andrýs odešel 
 
VH 6/2011 

Valná hromada MR Hranicko zvolila Kontrolní komisi MR Hranicko ve složení: Petr Pajdla, Bohumil 
Němec, Jaroslav Šindler 
(Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
VH 7/2011 

Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí aktuální výzvy Operačního programu životní prostředí a 
schvaluje přípravu a předložení projektu do opatření 4.1 Zkvalitnění nakládání s opady. 
(Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 1) 
 
VH 8/2011 

Valná hromada MR po projednání bere na vědomí předběžné vyhodnocení Grantového programu 
regionu Hranicko za rok 2010 a schvaluje přípravu programu na rok 2011. 
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0)  
 
VH 9/2011 

Valná hromada MR Hranicko pověřuje stavotu Bělotína p. Eduarda Kavalu zpracováním stanoviska 
k problematice věřejně prospěšných prací, pošt na malých obcí, stavebních úřadů a matrik.  
(Pro: 16 Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

 

Miroslav Wildner            Karel Galas 

předseda svazku     místopředseda svazku 

 


