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Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hranicko  

Pern tejnské nám.1, 753 01 Hranice 
Tel: 581 828 200, fax: 581 828 650 
e-mail: mikroregion@mesto-hranice.cz   

Zápis   

z jednání Valné hromady DSO "Mikroregion Hranicko" 
konané dne 22.6.2004 na M stském ú ad Hranice  

P ítomni:

 

dle prezen ní listiny  

Na úvod byl schválen upravený program jednání v následovn : 
1) Jmenování zapisovatele 
2) Volba návrhové a volební komise 
3) Zpráva o hospoda ení za rok 2003

 

4) Pravidla financování mikroregionálních projekt

 

5) Dodatek ke smlouv s CpKP  
6) Harmonogram dopracování Programového dodatku Strategie 
7) Informace o programu Interregn IIIC 
8) Stanovení po tu len rady svazku

 

9) Volba p edsedy svazku

 

10) Volba místop edsedy svazku

 

11) Volba len  rady svazku

 

12) Nám ty, p ipomínky, r zné.

   

K bodu .1

 

Zapisovatelkou byla ur ena Radka Ondriá ová, M Ú Hranice.

  

K bodu .2 :  
Spole ná návrhová a volební komise byla jmenována ve slo ení A.Horník, R.Miku a Z.Matyska????.  

K bodu .3:

  

Ondriá ová: Valné hromad je p edlo en materiál ve v ci schválení zprávy o hospoda ení za rok 
2003. V roce 2003 neprob hly ádné ú etní operace a nebyly otev eny ú etní knihy.

  

Návrh usnesení:  
Valná hromada dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Hranicko" schvaluje zprávu o hospoda ení 
svazku bez p ipomínek.

  

schváleno   

Hlasování:   

Po projednání tohoto bodu se z jednání omluvilo p t zástupc lenských obcí.

  

K bodu .4:

  

Horník: Rada svazku na své sch zi 9.6.2004 projednávala problematiku financování projekt 
mikroregionu. P.Horník navrhuje e it financování neinvesti ních projekt ze zdroj mikroregionu, 
investi ní projekty ze zdroj obcí, nositel projekt .

 

Bálek (CpKP): P edstavil r zné mo nosti financování mikroregionálních projekt na podkladu strategie 
mikroregionu Záhoran. 
Kavala: Prozatím se ka dý sna í své projekty realizovat pod hlavi kou mikroregionu, neumíme a 
nechceme komunikovat. Je nutno zejména deklarovat, co chceme spole n e it.

 

Str ínková: P iklání se k p.Horníkovi, e je nutno za ít ve zp sobu financování, bez toho se 
nepohneme dále.  

pro proti zdr el se 
21 0 0 
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Návrh usnesení:  
Valná hromada dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Hranicko" po projednání schvaluje financování 
neinvesti ních projekt z prost edk svazku, investi ních projekt z prost edk nositele projektu.

 
schváleno   

Hlasování:    

K bodu .5 a 6:

  

Zástupci CpKP p edlo ili valné hromad nový harmonogram pro dokon ení Programového dodatku 
Strategie rozvoje mikroregionu.  

Návrh usnesení: 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Hranicko" po projednání schvaluje dodatek ke 
smlouv s CpKP st ední Morava na vypracování Programového dodatku Strategie rozvoje 
mikroregionu s prodlou ením termínu do 25.9.2004. schváleno   

Hlasování:    

K bodu .7:

  

Zástupci CpKP podali stru nou informaci o projektu v rámci programu Interregn IIIC. 19.7. má 
prob hnout schválení projekt na které je vy len no celkem 16 mil.Euro. Celkový objem p ihlá ených 
projekt iní 17 mil.Euro.

  

K bodu .8:

  

Po et len rady svazku byl PhDr.Jura kou navr en ve stejném po tu jako v doposud. Po té sd lil 
p ítomným, e nechce kandidovat na post p edsedy svazku pro dal í období. V diskuzi bylo navr eno 
zvolit dva místop edsedy.

  

Návrh usnesení: 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Hranicko" po projednání stanovila po et len 
rady svazku na 7, z toho dva místop edsedy.

  

schváleno   

Hlasování:    

K bodu .9:

  

PhDr.Jura ka navrhl pro p í tí období na p edsedu svazku Ing.Hubla. Ten upozornil, e není 
uvoln ným funkcioná em a je vytí en jak v zam stnání tak funkcí starosty. Po následné diskuzi a 
uji t ní, e bude mít k dispozici stejný "servis" m stského ú adu jako starosta Hranic tuto kandidaturu 
p ijal.

  

Návrh usnesení: 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí " Mikroregion Hranicko" po projednání zvolila p edsedou 
svazku ing.Karla Hübla.  schváleno   

Hlasování:  

K bodu .10:

  

Po volb p edsedy svazku bylo p istoupeno k volb dvou místop edsed . Navr eni byli PhDr.Jura ka 
a p.Horník. Oba tuto kandidaturu p ijali. O kandidátech bylo hlasováno jednotliv .

  

Návrh usnesení: 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Hranicko" po projednání zvolila 
místop edsedou svazku

 

Antonína Horníka a PhDr.Vladimíra Jura ku.   schváleno  

pro proti zdr el se 
13 1 2 

pro proti zdr el se 
15 1 0 

pro proti zdr el se 
16  0 

pro proti zdr el se 
15 0 1 
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Hlasování: Antonín Horník        

PhDr.Vladimír Jura ka        

K bodu .11:

  

Nejprve bylo navr eno ponechat stávající slo ení rady svazku. Ing.Hubl navrhl zvolit do rady svazku 
enu. P. najdárek sd lil p ítomným, e uvolní své místo na kandidatu e. Rada svazku byla tedy 

navr ena ve slo ení: A.Veli ková, R.Miku , R.Sláma, A.Folter.  

Návrh usnesení: 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Hranicko" po projednání zvolila za leny rady 
svazku Radovana Miku e, Alenu Veli kovou, Rajmunda Slámu a Antonína Foltera. schváleno  

Hlasování:    

K bodu .12:

  

Dle stanov svazku je nutno jmenovat i kontrolní komisi. Byla navr ena ve slo ení: Sencovici, 
Tome ek, Lév.  

Hlasování:    

Kavala: Je zde mo nost vyslat t i mladé lidi do 25 let na stá do Finska, termín: srpen. V p ípad 
zájmu obratem kontaktovat.  

CpKP: V rámci zpracování sít cyklostezek a cyklotras je vhodné projednat materiály v pracovní 
skupin . 

 

Valná hromada se dohodla, e pracovní skupina bude tvo ena radou svazku dopln nou p íp.o 
p.Sencoviciho.      

Zapsala: Ondriá ová R., M Ú Hranice

      

Ov il: PhDr. V.Jura ka, místop edseda svazku

          
pro proti zdr el se 
15 1 0 

pro proti zdr el se 
15 1 0 

pro proti zdr el se 
13 3 0 

pro proti zdr el se 
16 0 0 



 
Usnesení  valné hromady Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion 
Hranicko" ze dne 22.6.2004    

39/2004  VH 6 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí " Mikroregion Hranicko" schvaluje

 
zprávu o 

hospoda ení svazku bez p ipomínek.

   

40/2004  VH 6 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Hranicko" po projednání schvaluje 
financování neinvesti ních projekt z prost edk svazku, investi ních projekt z prost edk 
nositele projektu.       

41/2004  VH 6  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Hranicko" po projednání schvaluje 
dodatek ke smlouv s CpKP st ední Morava na vypracování Programového dodatku 
Strategie rozvoje mikroregionu s prodlou ením termínu do 25.9.2004.  

42/2004  VH 6   
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Hranicko" po projednání stanovila 
po et len rady svazku na 7, z toho dva místop edsedy.  

43/2004  VH 6 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí " Mikroregion Hranicko" po projednání zvolila 
p edsedou svazku ing.Karla Hübla. 

   

44/2004  VH 6 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Hranicko" po projednání zvolila 
místop edsedou svazku Antonína Horníka a PhDr.Vladimíra Jura ku.   
   

45/2004  VH 6  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Hranicko" po projednání zvolila

 

za 
leny rady svazku Radovana Miku e, Alenu Veli kovou, Rajmunda Slámu a Antonína 

Foltera. 

46/2004  VH 6  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Hranicko" po projednání zvolila

 

za 
leny kontrolní komise Pavla Sencoviciho, Anonína Tome ku a Zde ka Léva.

        

   Ing. Karel  Hübl          PhDr.Vladimír Jura ka   
p edseda svazku

     

       místostarosta svazku      
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