
 

VH MR Hranicko 06. b řezna 2012, obecní ú řad Všechovice 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny 
 
Radka Ondriášová, město Hranice 
Alena Veličková, obec Horní Újezd  
Vladimír Zamazal, obec Špičky 
Karel Galas, město Potštát 
Marta Koubková, obec Polom 
Jaromír Blaha, obec Jindřichov 
Radovan Mikuš, obec Všechovice 
Arnošt Pala, obec Zámrsky 
Bohumil Němec, obec Dolní Těšice 
Jaroslav Kuchař, obec Opatovice 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Jiří Andrýs, obec Černotín 
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou 
 
Další přítomní - servisní organizace: 
 
Michaela Škrobánková, HRA 
Marcela Tomášová, HRA 
Pavla Vaculová, HRA 
Olga Vilímková, HRA 
 
Návrh programu: 

1. Schválení rozpočtu na rok 2012 
2. Zpráva o činnosti HRA, výsledky hospodaření za rok 2011 
3. Zpráva o přípravě Strategie rozvoje regionu 
4. Regionální studie – dopad reformy financování regionálních škol 
5. Kompostéry – výsledky výběrového řízení 
6. Projekt z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost „Pracujme pro naše 

obce a vzdělávejme se“ 
7. Informace o podaných žádostech o dotaci do POV MMR 2012, POV OK 2012 
8. Různé  

Petr Pajdla přivítal přítomné, jmenoval návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
Návrhová komise: Alena Veličková, Vladimír Zamazal 
Pro 13, Proti 0, Zdržel se 2 
 
Ověřovatel zápisu: Petra Kočnarová, Libor Vykopal 
Pro 13, Proti 0, Zdržel se 2 



 

 
Zapisovatel: Olga Vilímková 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
 
P. Pajdla představil Program Valné hromady, který byl jednomyslně schválen. 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
1. Schválení rozpo čtu na rok 2012  
Marcela Tomášová představila rozpočet na rok 2012. Seznámila s příjmy a výdaji na rok 
2012 a rozpočtovým výhledem ve výši 450.000,- Kč na rok 2013 a 2014. 
 
Usnesení 11/2012 
Valná hromada MR Hranicko schválila rozpočet mikroregionu Hranicko na rok 2012 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
Usnesení 12/2012 
Valná hromada MR Hranicko schválila rozpočtový výhled MR Hranicko na roky 2013 – 2014 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
 
2. Zpráva o činnosti HRA, výsledky hospoda ření za rok 2012 
Zprávu přednesla Michaela Škrobánková. Na začátku uvedla, že výroční zpráva je 
rozpravovaná a bude v průběhu března graficky doladěna a umístěna na webových 
stránkách www.regionhranicko.cz. Dále uvedla, že počet v roce 2011 bylo zpracováno o 10 
projektů více než v roce předcházejícím. A úspěšnost získaných dotací je zhruba 50-ti%. Za 
veřejnou sféru bylo podáno 77 % projektů a za soukromou 23 % projektů. Z dotací bylo 
získáno 43,6 milionů Kč. Hospodářský výsledek HRA byl v roce 2011 198.235,- Kč. 
 
Usnesení 13/2012 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o činnosti HRA a výsledek 
hospodaření HRA. 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
 
3. Zpráva o p řípravě Strategie rozvoje regionu pro roky 2014 – 2020 
Zprávu představila Michaela Škrobánková. Strategie se začíná připravovat již v letošním 
roce, stávající končí v roce 2013. Do konce března bude sestaven Strategický výbor, který 
se bude skládat z 3 zástupců MAS, 3 zástupců Mikroregionu Hranicko a 1 zástupce z města 
Hranice. Následně HRA vyhodnotí stávající Strategii rozvoje regionu. V letních měsících se 
sejdou pracovní skupiny, které budou pověřené sestavením SWOT analýz jednotlivých 
prioritních oblastí. Na podzim roku 2012 proběhne dotazníkové šetření zaměřené na různé 
zájmové skupiny (obce, spolky, podnikatelé aj.). Po té se opět sejdou pracovní skupiny a 
budou aktualizovat své SWOT analýzy z výsledků dotazníkového šetření. V listopadu 2012 



 

pak bude svoláno Veřejné projednání. V roce 2013 bude již práce konkrétnější, bude se 
pracovat s jednotlivými prioritami, bude se sestavovat Strategická část dokumentu. 
Dále uvedla, že na přípravě nové strategie bude pracovat tým MAS a HRA společně. MAS již 
toto schválila na VH v Malhoticích. 
Petr Pajdla ještě zdůraznil důležitost tohoto dokumentu a apeloval na přítomné, aby jeho 
přípravě a zpracování věnovali dostatečnou pozornost. 
Karel Galas upozornil na výhody při získávání dotací, jsou-li dané priority zakotveny i ve 
Strategii mikroregionu. 

Usnesení 14/2012  
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o přípravě strategie rozvoje na roky 
2014 – 2020 a pověřuje servisní organizaci HRA ve spolupráci s MAS Rozvojové partnerství 
regionu Hranicko přípravou strategie rozvoje 2014 – 2020. Rozsah prací v roce 2012 bude 
hrazen v rámci servisních hodin.  
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
4. Regionální studie – dopad reformy financování re gionálních škol 
Studii představila Pavla Vaculová. Školy v obcích jsou financovány z kraje a každý kraj sám 
stanoví, jak je bude podporovat. Olomoucký kraj v současné době více podporuje školy 
střední a „malotřídky“. Budoucí rozdělování je stanoveno ze státního rozpočtu a nebude 
podléhat prioritám krajů. Školy v našem ORP, které by si polepšily při uskutečnění reformy, 
jsou pouze 2 městské, 3 školy by nezískaly ani neztratily nic, 6 škol by mělo zhruba o 10 % 
měně prostředků a zbývajících 5 škol by mělo získat o více jak 10 % méně prostředků. 
Chybějící prostředky by musela dofinancovávat obec. V této fázi studie jsou tvrdá data, která 
budou do konce dubna rozpracovaná s popisem pro jednotlivé školy. 
Regionální studie není specifikována na Olomoucký kraj, ale na normativy průměrného kraje 
ČR. V této podobě byla analýza představena 20. 02. 2012 v Senátu PČR a nyní v 10. týdnu 
bude prezentována na setkání NS MAS a Spolku pro obnovu venkova v Příleském mlýně ve 
Všechovicích. 
Do konce dubna bude studie dopracována do konečné podoby a bude předána zapojeným 
obcím. Ty se pak dle usnesení z předcházející VH budou podílet na pokrytí nákladů HRA při 
přípravě studie.  

Usnesení 15/2012  
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí výstupy z regionální studie „Dopad reformy 
financování regionálních škol“.  
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
5. Kompostéry – výsledky výb ěrového řízení 
S výsledky výběrového řízení seznámila Marcela Tomášová. Výběrové řízení proběhlo 2x. 
V prvním výběrovém řízení byly zjištěny nedostatky, chyběly technické listy k jednotlivým 
kompostérům a zjistilo se, že jednotlivé typy kompostérů je lepší hodnotit zvlášť z hlediska 
ceny. V druhém výběrovém řízení se přihlásily 4 firmy, stejně jako v prvním. Cena 
kompostérů vyšla o 100.000,- Kč méně. Jedná se o firmy: JRK Vaste Trenčín, Ekoplast, 
Meva Brno a Meva Ostrava. Zvítězily JRK Vaste Trenčín kompostér 720 l za 1560,- Kč a 900 



 

l – silo za 882,- Kč a Meva Ostrava kompostér 400 l za 895,- Kč a 900 l za 1005,- Kč. 
Spolufinancování obcí se pohybuje ve výši cca 13 %. 

Usnesení 16/2012 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na pořízení 
kompostérů v rámci projektu „Kompostování v domácnostech“. 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
6. Projekt z Opera čního programu lidské zdroje a zam ěstnanost „Pracujme pro naše 

obce a vzd ělávejme se“ 
Podpořený projekt představila Marcela Tomášová. Jde o vytvoření 20-ti pracovních míst pro 
občany nad 50 let na 19 měsíců. Začátek projektu je odhadován na květen až červen 2012. 
Vznikne zde 0,6 úvazku pro projektového manažera. Získaná dotace je přes 4.000.000,- Kč 
na pracovní místa, což odpovídá částce 11.200,- měsíčně na jednoho pracovníka (super 
hrubá mzda). Celkový rozpočet projektu je  5.100.000,- Kč. Proběhne samostatná schůzka 
pro zapojené obce již s potřebnými dokumenty. Pracovníci budou zaměstnanci 
Mikroeregionu Hranicko.  

Usnesení 17/2012  
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o podpořeném projektu „Pracujme 
pro naše obce a vzdělávejme se“. 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
7. Informace o podaných žádostech o dotaci do POV M MR 2012, POV OK 2012 
Marcela Tomášová podala informace o podaných žádostech do POV Ol. Kraje - Studijní 
cesta Jeseníky, Vydání publikace a pohlednic a Studijní cesta do Hustopeč u Brna – POV 
MMR. Kraj v POV Ol. Kraje navýšil alokaci na 60 miliónů Kč. 

Usnesení 18/2012  
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o podaných žádostech o dotaci do 
POV MMR 2012, POV OK 2012. 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
8. Různé 
M. Škrobánková informovala přítomné o vydání kalendá řů. Cena za kalendář o rozměru 
29x15, týdeního, s 60 stranami a plnokrevného je: 
1.000 ks za 67,- Kč (bez DPH), 1.500 ks za 54,- Kč, 2.000 ks za 47,- Kč. Přítomní se dohodli, 
že téma kalendáře budou fotografie historické a současné. Každá obec si připraví 2 – 3 
historické fotografie objektů, které lze zdokumentovat i v současné době. M. Škrobánková 
zjistí, zda v grafických pracích je zahrnutý i fotograf a e-mailem rozešle všem obcím návrh 
počtu kalendářů na každou z nich. Kalendář se bude připravovat na rok 2013. Všichni se 
shodli na tom, že Město Hranice by mělo mít nárok na větší počet stran (týdnů) vzhledem ke 
své velikosti. Ostatní obce budou mít každá 2 týdny v roce.  
 
 



 

Usnesení 19/2012 
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí cenovou nabídku a podobu kalendáře.  
Valná hromada MR Hranicko pověřuje předsedu uzavřením smlouvy o dílo s AstraOffice. 
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 
Fond mikroprojekt ů Euroregionu Prad ěd:  Pavla Vaculová seznámila přítomné 
s projektem spolupráce s polskou stranou při hasičské soutěži, nákupu drobného vybavení 
pro hasiče a předávání zkušeností. Uskutečnila by se výměnná soutěž 4 družstev dospělých 
na každé straně. Rozpočet projektu je max. 700.000,- Kč. Zástupci obcí, jejichž hasiči projeví 
zájem o projekt, nahlásí, co by si chtěli za peníze pořídit.  
 
Usnesení 20/2012 
Valná hromada MR Hranicko schválila podání žádosti o dotaci na spolupráci hasičů do 
Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd do 13. 3. 2012. 
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 
Odešla Radka Ondriášová 
 
Informace o výzv ě Leader:  Michaela Škrobánková informovala přítomné o vyhlášení výzvy 
Leader. Výzva bude vyhlášena 2. dubna 2012, přičemž její konec je stanoven na dny 7.-10. 
května 2012 s těmito konkrétními uzávěrkami příjmu Žádostí o dotaci: Fiche č.1 Rozvoj 
zemědělských podniků - pondělí 7. května, Fiche č.5 Veřejná prostranství - středa 9. května, 
Fiche č.7 Podnikání v cestovním ruchu - čtvrtek 10. května, Fiche č.8 Pěší trasy a hipostezky 
-čtvrtek 10. května. Rozdělovat se bude minimálně 6.619.094 Kč. Více informací je na 
webových stránkách www.regionhranicko.cz.  
 
Usnesení 21/2012 
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace o vyhlášení výzvy Leader. 
Pro 14, proti 0, zdržel se 0 
 
Zapsala:  Olga Vilímková 
 
Ověřovatel: 
 
 Petra Kočnarová 
 
 Libor Vykopal 
 
 
 
Ing. Petr Pajdla                                                                          Karel Galas 
předseda svazku                                                              místopředseda svazku 
 
 



 

 

USNESENÍ VALNÉ HROMADY 6.3.2012 
 
Usnesení 11/2012 
Valná hromada MR Hranicko schválila rozpočet mikroregionu Hranicko na rok 2012 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
Usnesení 12/2012 
Valná hromada MR Hranicko schválila rozpočtový výhled MR Hranicko na roky 2013 – 2014 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
Usnesení 14/2012 
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o přípravě strategie rozvoje na roky 
2014 – 2020 a pověřuje servisní organizaci HRA ve spolupráci s MAS Rozvojové partnerství 
regionu Hranicko přípravou strategie rozvoje 2014 – 2020. Rozsah prací v roce 2012 bude 
hrazen v rámci servisních hodin.  
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
Usnesení 15/2012  
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí výstupy z regionální studie „Dopad reformy 
financování regionálních škol“. 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
Usnesení 16/2012  
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na pořízení 
kompostérů v rámci projektu „Kompostování v domácnostech“. 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
Usnesení 17/2012  
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o podpořeném projektu „Pracujme 
pro naše obce a vzdělávejme se“. 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
Usnesení 18/2012  
Valná hromada MR Hranicko vzala na vědomí informace o podaných žádostech o dotaci do 
POV MMR 2012, POV OK 2012. 
Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0 
 
Usnesení 19/2012 
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí cenovou nabídku a podobu kalendáře.  
Valná hromada MR Hranicko pověřuje předsedu uzavřením smlouvy o dílo s AstraOffice. 
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení 20/2012 



 

Valná hromada MR Hranicko schválila podání žádosti o dotaci na spolupráci hasičů do 
Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd do 13. 3. 2012. 
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení 21/2012 
Valná hromada MR Hranicko bere na vědomí informace o vyhlášení výzvy Leader. 
Pro 14, proti 0, zdržel se 0 
 
 
Ing. Petr Pajdla                                                                          Karel Galas 
předseda svazku                                                              místopředseda svazku 
 


