
 

VH MR Hranicko 28. února 2013, obecní ú řad Kloko čí 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny 
 
Oldřich Šnajdárek, obec Klokočí 
Vladimír Zamazal, obec Špičky 
Eduard Kavala, obec Bělotín 
Karel Galas, město Potštát 
Marta Koubková, obec Polom 
Marcela Tomášová, obec Všechovice 
Jaroslav Kuchař, obec Opatovice 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Jiří Andrýs, obec Černotín 
Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou 
Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou 
Lubomír Foltýnek, obec Radíkov 
 
Omluveni: 
Radka Ondriášová, město Hranice 
Alena Veličková, obec Horní Újezd  
Arnošt Pala, obec Zámrsky 
Petra Kočnarová, obec Skalička 
Bohumil Němec, obec Dolní Těšice 
Jana Světlíková, obec Býškovice 
 
Další přítomní - servisní organizace: 
Olga Vilímková, HRA 
 
Návrh programu: 

1. Úvod 
2. Zpráva o aktivitách MR Hranicko za rok 2012 – realizované projekty, návrh aktivit 

roku 2013 
3. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2012 
4. Rozpočet 2013, rozpočtový výhled 2014 – 2015 
5. Zpráva kontrolní komise 
6. Voda na Potštát – současný stav, souhlas s umístěním srážkoměru 
7. Realizace projektu Protipovodňová opatření 
8. Cyklostezka Bečva – dobudování úseku 
9. Změna stanov – návrh dle platné legislativy 
10. OPLZZ – realizace projektu 
11. Zpráva o přípravě strategie rozvoje regionu 2014+ 
12. Zpráva o programu LEADER 
13. Různé 



 

1. Petr Pajdla, p ředseda svazku, p řivítal p řítomné , jmenoval návrhovou komisi, 
zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

 
Návrhová komise:  Karel Galas, Libor Vykopal 
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 2 
 
Ověřovatel zápisu:  Júlia Vozáková, Oldřich Šnajdárek 
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 2 
 
Zapisovatel:  Olga Vilímková 
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 
 

2. Zpráva o aktivitách MR Hranicko za rok 2012 – re alizované projekty, návrh 
aktivit roku 2013 

Marcela Tomášová představila aktivity MR Hranicko za rok 2012 
Grantový program MR Hranicko  – 190.000,- Kč rozděleno na 13 akcí, které probíhaly 
během celého roku. Pro rok 2013 byla opět podepsána smlouva Grantového programu. 
V těchto dnech bude vyhlášena výzva pro příjem žádostí do Grantového programu MR 
Hranicko pro rok 2013. 
Voda na Potštát  – zásobování obcí Potštátska. Stavba doposud není zkolaudována – část 
vedení musí být přeloženo (Radíkov cca 7m) – stavba je dokončena, sepisují se smlouvy o 
věcných břemenech, byla žádost o prodloužení termínu. 
Výsadba liniové zelen ě v obcí MR  – žádost se dostala do zásobníku projektů a nakonec 
byl projekt schválen. Výběrové řízení je dokončené (vysoutěžená částka je poloviční), 
smlouva je platná, nyní zbývá dodat podklady pro Rozhodnutí. 
Kompostování v domácnostech  – projekt je ukončen, proběhl úspěšně. 
Podána další žádost na Kompostování v domácnostech , tentokrát na 521 ks  
kompostérů. 
OP LZZ - podána žádost na vznik 20 pracovních míst pro osoby 50+  znevýhodněné na 
trhu práce, projekt je byl schválen a nyní probíhá, zaměstnanci budou pracovat na obci do 
ledna 2014. 
V loňském roce byl podán ještě jeden projekt do OP LZZ na vznik pracovních míst pro 
osoby 50+  – tento projekt dosáhl potřebný počet bodů, ale výběrová komise jej neschválila. 
Den s regionem Hranicko  – proběhl 13. 10. 2012 tradiční turnaj v pétanque – financováno 
MR, HRA a Rozvojové partnerství regionu Hranicko a z Olomouckého kraje. Díky partnerům 
z Polska bylo dostatek účastníků. Vyvstává otázka „Co dále?“, jestliže účast z jednotlivých 
obcí je minimální nebo žádná. Změnit místo konání, změnit druh sportu? Představitelé obcí 
by se měli vyjádřit k těmto otázkám. 
Ukončen projekt S p řírodou a tradicemi spole čně – jednalo se o Česko-polskou 
spolupráci – zúčastnily se 3 naše školy a 4 školy polské. Projekt byl úspěšný. V současné 
době je kompletně proplacen a ukončen. Krajský úřad chce tento projekt zařadit do příkladů 
dobré praxe. 



 

Studie proveditelnosti p řírodn ě blízkých protipovod ňových opat ření – ve stadiu návrhů. 
Je nutné otevřít otázku, jak to bude se spolufinancováním projektu. Pöery environment a.s. 
chtějí prodloužit termín o 6 týdnů. 
V lednu dokončen projekt Dobudování cyklostezky Be čva v úseku Hustopeče nad Bečvou 
– Špičky – kontrola z ROP proběhla v pořádku, v nejbližších dnech dojde k doplacení 
zbývající částky. Došlo ke změnám v projektu a vznikly nezpůsobilé náklady, které budou 
vypořádány z Významných projektů z Olomouckého kraje, nebude zatížen rozpočet 
mikroregionu Hranicko ani podílejících se obcí. 
Společný nákup energií  – v posledních dvou letech se podařilo získat lepší ceny elektřiny i 
plynu – byl podán návrh postupovat opět společně při soutěžení o ceny energií. 
Život MR Hranicko (kniha)  – POV MMR – projekt byl úspěšně dokončen, část knih si 
zaplatili obce. Kniha má velký úspěch. 
Fond mikroprojekt ů Euroregionu Prad ěd – projekt Hasiči, překračujeme hranice!. V rámci 
projektu bylo pořízeno vybavení hasičům a proběhla společná akce s polskými partnery (ve 
Stříteži n.L., Hustopečích nad Bečvou). 
Studijní cesta do Jeseník ů – projekt financován z Olomouckého kraje a Mikroregionu 
Hranicko – cesta byla zaměřená na poznání značky Jeseníky originální produkt. Účastníci 
akce byli velmi spokojeni s průběhem studijní cesty. 
Výroba Kalendá ře 2013 – zajištění této aktivity, kalendáře byly financovány z vlastních 
zdrojů obcí. Kalendář měl velký úspěch mezi obyvateli Mikroregionu Hranicko i mimo region. 
Žádost do ROP – Bezmotorová doprava – Cyklostezka B ělotín – Hranice –  žádost nebyla 
podpořená, je jako 1. náhradník. 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Školní krajánek  – do projektu se zapojilo 6 škol – 
cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacích otázek zaměřených na obce při současném 
zapojení techniky – geocachingu – projekt neprošel, nebyl podpořen. 
Destinační management CR 
Servisní organizace HRA 

 
Návrh aktivit na rok 2013 
Většina aktivit bude pokračovat i v roce 2013, další budou vznikat, dle potřeby a příležitostí 
Mikroregionu Hranicko. V roce 2013 byla podána žádost do POV MMR – Studijní cesta do 
Hustopečí nad Bečvou. 

 
Usnesení 1/2013 
Valná hromada Mikroregionu Hranicko schválila zprávu o aktivitách MR Hranicko za rok 
2012 a návrh aktivit roku 2013. 
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 
3. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2012 

Marcela Tomášová představila závěrečný účet MR Hranicko za rok 2012. Seznámila s příjmy 
a výdaji na rok 2012, který koresponduje s přednesenou zprávou o aktivitách MR Hranicko 
za rok 2013 
 
Usnesení 2/2013 



 

Valná hromada Mikroregionu Hranicko schválila bez výhrad závěrečný účet Mikroregionu 
Hranicko za rok 2012. 
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 
Usnesení 3/2013 
Valná hromada Mikroregionu Hranicko schválila členský příspěvek HRA na rok 2013 ve výši 
92.630,- Kč . 
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 
Usnesení 4/2013 
Valná hromada Mikroregionu Hranicko schválila členský příspěvek ROPA na rok 2013 ve 
výši 22.000,- Kč. 
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 
 

4. Rozpočet 2013, rozpo čtový výhled 2014 – 2015 
M. Tomášová představila připravený rozpočet na rok 2013, který je sestaven podle 
plánovaných aktivit na rok 2013. MR Hranicko čerpá úvěr ve výši  1 mil. Kč na projektu 
dobudování cyklostezkyBečva, proto je v rozpočtu zapojen zůstatek z loňského roku. 
V současné době ještě není finančně ukončen projekt Voda na Potštát, zbývá k proplacení 
poslední faktura zhotoviteli.  
 
Usnesení 5/2013  
Valná hromada Mikroregionu Hranicko schválila rozpočet MR na rok 2013. 
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 
 
Usnesení 6/2013 
Valná hromada Mikroregionu Hranicko schválila rozpočtový výhled MR na období 2014-
2015. 
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 

 
5. Zpráva kontrolní komise 

Kontrolní komise se sešla 18. 12. 2012 a kontrolovala období od 4. 11. 2011 do 30. 11. 2012 
Kontrolní komise se sešla ve složení: Jaroslav Šindler, Jiří Andrýs, Vladimír Zamazal. 
Kontrolní komise zjistila, že na fakturách chybějící podpisy a je nutné tyto doplnit, zápisy 
z valných hromad a rad jsou v pořádku. 
Pokladní doklady budou podepisovány statutárními orgány pro zvýšení transparentnosti, 
pokud by mělo dojít vyplácení hotovosti pokladníkem stejné osobě. 
Úhrady řádných i mimořádných členských příspěvků nebyly úplně – několik obcí nemělo 
uhrazeno. V současné době dochází k opětovné kontrole úhrad členských příspěvků. Obce, 
které nezaplatily, budou vyzvány k uhrazení. 
  
Usnesení 7/2013 
Valná hromada Mikroregionu Hranicko schválila zprávu kontrolní komise. 
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 



 

 
6. Voda na Potštát  – současný stav, souhlas s umístěním srážkoměru 

Stavba doposud není zkolaudována – část vedení musí být přeloženo (Radíkov cca 7m) – 
stavba je dokončena, sepisují se smlouvy o věcných břemenech, bude podána žádost o 
prodloužení termínu dokončení, tj. zkolaudování stavby 
 
Usnesení 8/2013 
Valná hromada Mikroregionu Hranicko vzala na vědomí zprávu o realizaci projektu Voda na 
Potštát, souhlasí s prodloužením termínu realizace a souhlasí s umístěním srážkoměru na 
čerpací stanici v Radíkově. 
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 
 

7. Realizace projektu Protipovod ňová opat ření 
Prodloužení doby realizace akce – analytická část byla zrealizována loňského roku, dále se 
pokračovalo v návrhové části – návrhy na ploše, návrhy opatření na toku. Dotčené obce 
obdržely návrhy, ke který  se mají vyjádřit a dohodnout se, jestli se některý z návrhů bude 
rozpracovávat. Původně měl být projekt realizován do 15. 4. 2013, firmy Pöyry Environment 
a.s. požádala o prodloužení termínu realizace o 6 týdnů – viz. návrh dodatku č. 3 SoD, který 
obsahuje i navýšení DPH% o 1 %. 
Návrh příspěvku jednotlivých obcí, podle opatření, která se k jednotlivým obcím udělala. 
Bude se projednávat na další valné hromadě, pokud jsou k tomuto rozúčtování připomínky, 
nutno se ozvat.  
 
Usnesení 9/2013 
Valná hromada Mikroregionu Hranicko vzala na vědomí zprávu o realizaci projektu 
„Protipovodňová opatření“. Valná hromada Mikroregionu Hranicko souhlasí s prodloužením 
termínu realizace a schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo. 
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 
 

8. Cyklostezka Be čva – dobudování úseku 
Je nutné sepsat Dodatek o poskytnutí dotace s ROP NUTSII Střední Morava – v dodatku se 
jedná o změnu monitorovacích indikátorů, kdy došlo ke změně délky vybudované délky 
cyklotrasy z důvodu nerealizace části značení. Vše je projednáno a schváleno Regionální 
radou. 

 
Usnesení 9/2013  
Valná hromada Mikroregionu Hranicko schválila dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytnutí dotace 
s ROP NUTS II Střední Morava. 
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 
 

9. Změna stanov – návrh dle platné legislativy 
Dle platné legislativy musí obce i svazky obcí schvalovat účetní závěrku. V zákoně je přímo 
dané, že to musí být tříčlenný orgán, musí to být zakotvené ve stanovách. 
Návrh: Účetní závěrku by mohla schvalovat Rada.  



 

M.Tomášová připraví návrh změny stanov MR, odešle na všechny členské obce, které musí 
změnu stanov projednat a schválit ve svých zastupitelstvech. 
 

10. OP LZZ – realizace projektu 
Realizace projektu probíhá dle projektu, do konce března proběhne schůzka starostů 
zapojených obcí, kde bude projednán způsob předfinancování projektu. 
M. Tomášová připraví návrh předfinancování – jednou z variant je, že obce dají příspěvek na 
přefinancování (může se pohybovat cca 100 tis. na jednoho pracovníka), další varianta je 
čerpání úvěru a obce by se podílely na úhradě úroků. 
Na spolufinancování části mezd je opět částka 3000 Kč na pracovníka a měsíc – dle návrhu.  
 
Usnesení 10/2013 
Valná hromada Mikroregionu Hranicko schválila členský příspěvek na období 1. – 6. 2013 
dle předloženého materiálu na spolufinancování projektu OP LZZ. 
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0 
 

11.  Zpráva o p řípravě strategie rozvoje regionu 2014+ 
Marcela Tomášová požádala o součinnost s dotazníky pro podnikatele a seznámila s dalším 
postupem – vytvoření pracovních skupin, zpracování dotazníků. 

  
Usnesení 11/2013 
Valná hromada Mikroregionu Hranicko bere na vědomí Zprávu o přípravě strategie rozvoje 
regionu 2014+ 
 

12.  Zpráva o programu LEADER 2013 
Marcela Tomášová informovala o poslední možnosti čerpání peněz z Programu LEADER 
Měníme Hranice. Poslední výzva bude vyhlášena v průběhu března 2013. 

 
Usnesení 12/2013 
Valná hromada Mikroregionu Hranicko bere na vědomí Zprávu o programu LEADER 2013 
 

13. Různé 
E.Kavala – Energetické štítky obecních budov – zkusit hromadně vybrat realizátora – sepsat 
kolik štítků a zkusit dohodnout příjemnou cenu. 
 
Marcela Tomášová obešle všechny obce s žádostí o sepsání počtu budov, a zda mají 
základní dokumentaci k budově, jedná se o budovy nad 500 m2. 
 
Marcela Tomášová informovala o vyhlášení výzvy z OP Česká republika – Polsko 
(přeshraniční spolupráce) na spolkový život. Příjem žádostí je do 17. Června – půjde o 
spolupráci s polským partnerem, vzájemné návštěvy, setkání, společné akce na české i 
polské straně. M. Tomášová se spojí s Aniou z Kolonowskie, aby zjistila, zda mají zájem o 
společný projekt, který by se zaměřoval na tuto oblast, příp. dohodne konzultaci na JTS 
(řídící orgán programu). 



 

 
 
 Zapsala:  Olga Vilímková 
 
 
Ověřovatel: 
 
 Júlia Vozáková 
 
Oldřich Šnajdárek 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Pajdla                                                                          Karel Galas 
 
předseda svazku                                                              místopředseda svazku 
 


