
 

VH MR Hranicko 29. listopadu 2012, městský úřad Potštát 

 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Alena Veličková, obec Horní Újezd  

Karel Galas, město Potštát 

Marta Koubková, obec Polom 

Marcela Tomášová, obec Všechovice 

Oldřich Šnajdárek, Pavel Částečka, obec Klokočí 

Jaroslav Kuchař, obec Opatovice 

Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou 

Jiří Andrýs, obec Černotín 

Libor Vykopal, obec Ústí 

Vladimír Zamazal, obec Špičky 

Petr Čech, obec Horní Těšice 

Jaromír Blaha, obec Jindřichov 

Jana Světlíková, obce Býškovice 

 

Další přítomní - servisní organizace: 

Pavla Vaculová, HRA 

 

Návrh programu: 

1. Úvod 

2. Rozpočtové opatření do konce roku 2012 

3. Příprava rozpočtu a členských příspěvků na rok 2013 

4. Rozpočtové provizorium 

5. Mimořádné členské příspěvky – kalendáře, studijní cesta do Jeseníků 

6. Informace o činnosti mikroregionu Hranicko za rok 2012 

7. Dotazníkové šetření v rámci Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 

8. Poslední výzva Programu LEADER „Měníme Hranicko“ jaro 2013 

9. Příprava MAS na budoucí období 2014-2020 – standardizace, nová právní subjektivita 

10. Informace o Národní konferenci VENKOV 2013 v Teplicích nad Bečvou 

11. Různé 

 

1. Úvod 

Petr Pajdla přivítal přítomné, jmenoval návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Návrhová komise: M. Tomášová, L. Vykopal 

Ověřovatel zápisu: A. Veličková, K. Galas 

Zapisovatel: P. Vaculová 

 

2. Rozpočtové opatření do konce roku 2012 



 

M. Tomášová informovala, že do konce roku bude realizováno jedno nebo dvě rozpočtové opatření, 

jelikož se již nebude Valná hromada scházet, byl vznesen návrh na pověření schválení rozpočtového 

opatření předsedou svazku do limitu 5 mil. Kč. Budou probíhat transakce, se kterými je v rozpočtu 

počítáno, bude však nutné jejich přeúčtování v souvislosti s realizací daných nákladů. 

 

Usnesení 49/2012 

VH MR Hranicko pověřuje předsedu svazku schválením a provedením rozpočtových opatření do 
konce roku 2012 s limitem do 5 mil. Kč za jedno rozpočtové opatření na příjmové nebo výdajové 
stránce. 
 

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

3. Příprava rozpočtu a členských příspěvků na rok 2013 

M. Tomášová informovala, že před schvalováním rozpočtu je potřeba se domluvit na výši členských 

příspěvků, zdali použít stejný klíč pro výpočet jako v roce 2012, nebo upravit. Návrh je ponechat 

stejnou výši, tedy paušál 4500 Kč za obec + 11 Kč na obyvatele (vztaženo k počtu obyvatel k 1. 1. 

2013).   

 

Přišla Jana Světlíková, obec Býškovice 

 

Usnesení 50/2012 

VH MR schvaluje výši členských příspěvků na rok 2013 ve výši 4500 Kč na obec a 11 Kč na obyvatele, 

dle počtu obyvatel k 1. 1. 2013. 

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

4. Rozpočtové provizorium 

Jelikož dosud není sestaven přesný rozpočet na rok 2013, je nutné schválit rozpočtové provizorium 

pro hospodaření MR dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu roku 2013. Návrh: stanovit 

rozpočtové provizorium pro čerpání v měsíční výši do 1/12 skutečného rozpočtu 2012. Výše rozpočtu 

zatím dle skutečnosti je dosud v roce 2012 cca 35 mil. Kč. Během ledna 2013 se předpokládají značné 

pohyby na účtu vzhledem k dokončení projektu Voda na Potštát (platba 2,9 mil. Kč), Pracovní týmy 

(mzdy ve výši 300 tis. Kč) byly by výdaje pro první měsíc nedostačující, proto je vhodnější použít 

rozpočtové provizorium vztažené na celé čtvrtletí, což dle stávajícího čerpání znamená přibližně 9 mil. 

Kč na straně příjmů a ve stejné výši na straně výdajů. 

Finanční pohyby na účtu MR Hranicko během provizoria se zahrnují jak do výdajů, tak do příjmů roku 

2013. 

 

Usnesení 51/2012 

VH MR Hranicko po projednání schválila hospodaření MR v období 1.1.2013 – 31.3.2013 do schválení 

rozpočtu dle rozpočtového provizoria ve výši 9 mil. Kč na příjmové a  9 mil. Kč na výdajové stránce. 

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 



 

5. Mimořádné členské příspěvky – kalendáře, studijní cesta do Jeseníků 

Mimořádné členské příspěvky na účast na studijní cestě pro obce Horní Újezd a Černotín – účastnický 

poplatek za zástupce obce bude hrazen formou mimořádných členských příspěvků. Výše členských 

příspěvků je 500 Kč/osobu. Za Horní újezd se zúčastnilo 10 osob, za Černotín se zúčastnilo 5 osob. 

Mimořádné členské příspěvky: 

Obce Horní Újezd 5 000 Kč 

Obec Černotín  2 500 Kč 

 

Dále návrh mimořádných členských příspěvků na kalendáře pro všechny členské obce dle 

předloženého návrhu. 

 

Obec 
Počet ks na 
obec cena 57,60 Kč/ks 

Bělotín 150 8640 

Býškovice 100 5760 

Černotín 150 8640 

Dolní Těšice 50 2880 

Horní Těšice 70 4032 

Horní Újezd 100 5760 

Hranice   faktura přímo na město 

Hustopeče nad Bečvou 300 17280 

Jindřichov 80 4608 

Klokočí 80 4608 

Milotice nad Bečvou 50 2880 

Opatovice 100 5760 

Partutovice 120 6912 

Polom 100 5760 

Potštát 200 11520 

Radíkov 50 2880 

Skalička 150 8640 

Špičky 70 4032 

Střítež nad Ludinou 300 17280 

Ústí 30 1728 

Všechovice 180 10368 

Zámrsky 50 2880 

Celkem 2 480 142848 
 

 

Usnesení 52/2012 

VH MR Hranicko po projednání schválila mimořádné členské příspěvky dle předloženého materiálu. 
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

6. Informace o činnosti mikroregionu Hranicko za rok 2012 



 

M. Tomášová informovala o projektech, který realizoval Mikroregion Hranicko v roce 2012, 

kompletní přehled včetně finančního vyjádření bude předložen na další Valné hromadě. 

Voda na Potštát – stavba je zrealizována, byla podána žádost o kolaudaci, příští týden (49.) proběhne 

jednání ke kolaudaci, řeší se závazky (věcná břemena, dodavatel), finanční vypořádání s MZE a 

s obcemi (Hranice, Potštát, VaK) proběhne během 1.Q 2013. 

Dobudování Cyklostezka Bečva Hustopeče nad Bečvou - Špičky – dokončuje se finanční vyúčtování – 

byla schválená průběžná platba, do konce roku podání závěrečné žádosti o platbu. 

OPLZZ Pracovní týmy – 20 pracovní míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby starší 50 let od 

července 2012 do ledna 2014.  

Nákup kompostérů – bylo pořízeno 675 kompostérů do 7 obcí, byla podána žádost o platbu, které 

budou v nejbližších dnech proplaceny. Do konce roku proběhne ještě kontrola ze SFŽP. 

Kalendáře – nebyly podpořeny z dotace – plně hrazeny obcemi formou mimořádných členských 

příspěvků. 

Život v obcích Mikroregionu Hranicko – kniha i pohlednice o obcích MR, hotové budou předány 

obcím. Kniha i pohlednice jsou zhotoveny v rámci projektu podpořeného z POV MMR, kde je 70% 

dotace. 

Hasiči, překračujeme hranice – 6 SDH z obcí MR Hranicko – proběhl nákup vybavení, podána žádost 

o platbu. Projekt byl financován z česko-polské spolupráce z fondu mikroprojektů Euroregionu 

Praděd, dotace 85 %, zbývající část zapojené obce (SDH). 

S přírodou a tradicemi společně – projekt ukončen v lednu 2012, zcela proplacen, závěrečné 

vyúčtování v prosinci 2012. 

Protipovodňová opatření – realizuje firmy Pöyry Environment a.s. – zpracována analytická část, 

začíná se řešit návrhová část – postupně budou objíždět obce, dokončení do března 2013. 

Školní krajánek – OPVK – byla podána žádost o dotaci – spolupráce šesti škol z regionu. Výsledek 

žádosti na jaře 2013, zahájení realizace srpen 2013. 

Studijní cesta v Jeseníkách - POV OK – byla realizována třídenní cesta zástupců Mikroregionu a 

zástupců značky Moravská brána regionální produkt do regionu Jesenicko – exkurze po držitelích 

regionální značky Jeseníky. 

Liniová výsadba zeleně – OPŽP – žádost byla v zásobníku projektu, nakonec byl projekt podpořen, 

zpracováno VŘ, nyní se bude předkládat výběrové řízení ke schválení. 

Cyklostezka Bělotín – Hranice – podána žádost do ROP Střední Morava – projekt skončil první pod 

čarou, v případě, že některý z projektů, které postoupily k dalšímu zpracování, nedoloží potřebné 

materiály, bude tento projekt doporučen k dalšímu dopracování. 

 

7. Dotazníkové šetření v rámci Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 

F. Kopecký představil aktivity v rámci zpracování Strategie rozvoje regionu Hranicko na období 2014 – 

2020. Byl zpracován dotazník, nyní bude zahájena distribuce, uzávěrka příjmu dotazníků bude do 31. 

ledna 2012. K obcím směřuje žádost o pomoc s distribucí a sběrem přes obce. Obce byly osloveny 

k připomínkování dotazníků a sdělení, kde budou sběrná místa na dané obci. Dotazníky jsou 

základním materiálem pro tvorbu strategie regionu Hranicko na roky 2014 – 2020. Nutné pro 

získávání dotací v budoucím programovacím období. Dotazníky budou ve fyzické podobě 



 

distribuovány v několika vlnách, stejně tak bude dotazník i v elektronické podobě na stránkách 

www.regionhranicko.cz/dotaznik. Potřebovali bychom od obcí vědět, jak by mohli distribuovat 

(rozhlas, zpravodaj). Dotazník bude v rozsahu A4 oboustranná. 

Distribuce do každého domu nemusí být efektivní, lepší je distribuce přes spolky, kde se na to můžou 

spolu zaměřit, pověřit členy k vyplnění. Potřeba získat dotazníky od všech cílových skupin. 

Rozhodnutí o distribuci je na obcích, potřeba zaslat co nejdřív, roznáška by se mohla spojit se 

zpravodaji, které budou stejně na obcích roznášet. Možnost využití informací z dotazníků i pro obce.  

Možnost informování občanů na veřejných schůzích, zastupitelstvech.  

 

8. Poslední výzva Programu LEADER „Měníme Hranicko“ jaro 2013 

V roce 2013 proběhne poslední výzva v programovacím období 2007-2013, vyhlášení fiche: 

Fiche 1 – Rozvoj zemědělství 

Fiche 6 - Spolkový život a sport – budování a rekonstrukce sportoviště, kluboven, apod. (3,8 mil. Kč) 

Fiche 7 - Podnikání v cestovním ruchu (1,5 mil. Kč) 

Začátkem března proběhne vyhlášení výzvy, ukončení do konce dubna, nutnost stavebního povolení 

(pravomocného) nejpozději do začátku června 2013. 

Programový výbor v zimě definitivně schválí podobu fichí, bude tlak na snížení maximální výše 

způsobilých výdajů, nyní je 1,5 mil. Kč, možnost snížení až o několik set tisíc. 

 

9. Příprava MAS na budoucí období 2014-2020 – standardizace, nová právní subjektivita 

Během příštího roku bude nutné řešit právní formu MASky, nyní je organizační forma MASek velice 

různorodá. Je potřeba standardizovat postupy, činnosti a právní subjektivitu. Z důvodu možnosti 

realizace většího objemu dotací přes metodu LEADER (i jiné dotační programy). 

Dle nového občanského zákoníku od roku 2014 je občanské sdružení nejméně vhodnou formou pro 

MASku, či jiné sdružení právnických osob. Doporučení je mít právní formu obecně prospěšné 

společnosti (o.p.s.). 

Možnost propojení s HRA s neziskovou složkou. Kromě realizace metody LEADER by mohla o.p.s. 

realizovat další neziskové aktivity (destinační management, podpora CR, apod). Zjednodušení formy 

prezentace našich organizací vůči venkovním subjektům. Pokud se MASka rozhodne pro přejití na 

formu o.p.s., tak se tak musí stát do konce roku 2013.  

Na lipensku vznikla nová MASka – Lipník a obce na sever od Lipníka, obce na jih budou zvažovat 

zapojení do nově vzniklé masky, nebo je možnost přejití do MAS ROPA. 

 

10. Informace o Národní konferenci VENKOV 2013 v Teplicích nad Bečvou 

5. ROČNÍK konference Národní konference VENKOV 2013 1. – 3. 10. 2013. Proběhne v Teplicích nad 

Bečvou/Hranicích. 400 účastníků z celé republiky, zástupci ministerstev (náměstci), ředitelé odborů 

institucí spojených s venkovem, agrární komora, regionu, MASek. 

Pořadatel Spolek pro obnovu venkova, spolupracuje Celostátní síť pro venkov, z regionu budeme 

zajišťovat organizační záležitosti – ubytování, logistika. 

1. den – úvodní společný blok v Sokolovně, odpoledne tematické workshopy 

2. den – exkurze po zajímavostech regionu i okolních regionů (1/2 dne nebo i celý den) 



 

3. den – formulace závěrů odjezd 

MR Hranicko by měl vybrat zástupce, který se bude účastnit přípravy – technický výbor. Jako 

organizátoři za regionu budou vystupovat všechny tři organizace – MAS, HRA, MR 

Financování – nese Celostátní síť pro venkov, příspěvky z Olomouckého kraje, grant z města Hranice 

Návrh na upřesnění názvu – za MR by se přikláněli k přízvisku „v Hranicích“, jelikož Teplice nad 

Bečvou nejsou členskou obcí MR Hranicko. 

Zatím je nejpravděpodobnější název v lázních Teplice nad Bečvou 

Členové MR Hranicko budou obesláni mailem s informací, kdo by se chtěl zapojit do příprav – 

dobrovolně. 

 

11. Různé 

Informace od M. Tomášové za obec Všechovice na téma Průzkumné území Meziříčí. 

Průzkumné území Meziříčí – těžba břidlicového plynu – vládní návrh, obce měly negativní postoj, 

proto ministerstvo své rozhodnutí přehodnotilo. Po novém roce se bude znovu řešit. Pro větší váhu 

by mělo vystupovat jednotně za Mikroregion Hranicko při dalším postupu, protože vláda bude záměr 

dále projednávat a pro další připomínkování by mělo vystupování všech obcí přes MR Hranicko vyšší 

význam. 

Iniciativu ke spojení obcí budou signovat Všechovice. 

Poslat mapu a seznam obcí. Až jak bude nařízení vlády vydáno, bude se o tom jednat a vytvoří se 

stanovisko za MR Hranicko. 

 

V. Zamazal: Výstupy z usnesení při řešení členských příspěvků. Ty se budou dokládat obcím jako 

podklad na jejich zastupitelstvo a pro proplacení v ucelené formě – výpis z usnesení s přesným 

stanovením výše příspěvků, včetně podpisu předsedy a místopředsedy.  

  

Zapsala: P. Vaculová 

 

Ověřovatelé zápisu: Karel Galas 

          Alena Veličková 

 

 

 

 

 

Petr Pajdla     Karel Galas 

Předseda     místopředseda 

 



 

USNESENÍ VALNÉ HROMADY 29.11.2012 

 

Usnesení 49/2012 

VH MR Hranicko pověřuje předsedu svazku schválením a provedením rozpočtových opatření do 
konce roku 2012 s limitem do 5 mil. Kč za jedno rozpočtové opatření na příjmové nebo výdajové 
stránce. 
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 
Usnesení 50/2012 

VH Regionu Hranicko schvaluje výši členských příspěvků na rok 2013 ve výši 4500 Kč na obec a 11 Kč 

na obyvatele, dle počtu obyvatel k 1. 1. 2013. 

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 
Usnesení 51/2012 

VH MR Hranicko po projednání schválila hospodaření MR v období 1. 1. 2013 – 31. 3. 2013 do 

schválení rozpočtu dle rozpočtového provizoria ve výši 9 mil. Kč na příjmové a 9 mil. Kč na výdajové 

stránce. 

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 
Usnesení 52/2012 

VH MR Hranicko po projednání schválila mimořádné členské příspěvky dle předloženého materiálu. 
 
Studijní cesta do Jeseníků 
Obce Horní Újezd 5 000 Kč 

Obec Černotín  2 500 Kč 

 

Kalendář Mikroregion Hranicko včera a dnes 

Obec 
Počet ks na 
obec cena 57,60 Kč/ks 

Bělotín 150 8640 

Býškovice 100 5760 

Černotín 150 8640 

Dolní Těšice 50 2880 

Horní Těšice 70 4032 

Horní Újezd 100 5760 

Hranice   faktura přímo na město 

Hustopeče nad Bečvou 300 17280 

Jindřichov 80 4608 

Klokočí 80 4608 

Milotice nad Bečvou 50 2880 

Opatovice 100 5760 

Partutovice 120 6912 

Polom 100 5760 



 

Potštát 200 11520 

Radíkov 50 2880 

Skalička 150 8640 

Špičky 70 4032 

Střítež nad Ludinou 300 17280 

Ústí 30 1728 

Všechovice 180 10368 

Zámrsky 50 2880 

Celkem 2 480 142848 
 

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Pajdla                                                                          Karel Galas 

předseda svazku                                                              místopředseda svazku 

 

 

 

 

 


