
Usnesení Rady Dobrovolného svazku obcí MR Hranicko ze dne 12.dubna 2005  

45/2005 RS 

Rada svazku schválila obci Hustope e nad Be vou fakturaci pronájmu místnosti sekretariátu DSO MR 

Hranicko do vý e 6000 K .  

46/2005 RS 

Rada svazku vzala na v domí návrh sm rnice Organizace práce sekretariátu DSO MR Hranicko na 

projektech, a doporu ila její dopracování na základ vznesených p ipomínek na p í tí jednání rady.

  

47/2005 RS 

Rada svazku po projednání navrhla Valné hromad zru it lenství obce Teplice nad Be vou dle stanov 

mikroregionu.- XV. lenství ve svazku bod 3. 

48/2005 RS 

Rada svazku schválila  p ípravu podklad na Valnou hromadu k

 

e ení kurzových ztrát. O za- 

ji t ní sm nkou nebo termínovaným vkladem rozhodne Valná hromada na svém zasedání. 

  

49/2005 RS 

Rada svazku schválila návrh loga mikroregionu vypracovaného firmou Black eminence ze Vsetína a 

pov ila p edsedu svazku zaji t ním dopracování grafického manuálu mikroregionu.

     

Ov ili:

 

Antonín Horník                                                                      Vladimír Jura ka PhDr. 

P edseda svazku                                                                      místop edseda svazku 

              



      
Zápis ze zasedání Rady DSO MR Hranicko ze dne 12.4.2005  

P ítomni:

 

Zden k Lév /St íte nad Ludinou/ 

Vladimír Jura ka PhDr. /Hranice/ 

Alena Velí ková /Horní Újezd/ 

Radovan Miku /V echovice/ 

Rajmund Sláma /Pot tát/ 

Antonín Horník /Hustope e nad Be vou/   

Hosté: 

Jan Balek /Sekretariát DSO MR Hranicko/ 

Jitka Bucherová /Sekretariát DSO MR Hranicko/ 

Sv tlana Dvo áková /Sekretariát DSO MR Hranicko/

 

Roman Haken /CpKP st ední Morava/

 

Ing. Václav Vomá ka /tajemník OÚ Hustope e nad Be vou/  

Program: 

1/ Ve ejná výzva k

 

p edkládání sub-projekt

 

2/ Systém práce sekretariátu DSO MR Hranicko na projektech 

3/ e ení kurzových ztrát 

4/ P ehled erpání rozpo tu v

 

rámci projektu INNOREF 

5/ Vysv tlení ásti Stanov DSO MR Hranicko 

 

lenství ve svazku 

6/ R zné

  

Pan Sláma p edseda Pot tátu p ivítal v echny zú astn ní a p edal slovo panu p edsedovi Horníkovi. 

Pan Horník zkonstatoval, e rada je usná ení schopná. 

Pan PhDr. Jura ka p edal dodate ná návrhy uprav stanov panu Horníkovi.   

1/ Ve ejná výzva k

 

p edkládání sub-projekt

 

Pan Balek uvedl, e se vrátil z ecka ze setkání partnerského a ídícího výboru, kde do lo k

 

úprav 

cíl a uvedl, e je nutno nastavit cíle více obecn ji, aby se lépe hledaly spole né cíle pro v echny 

regionální partnery.Dále uvedl, e podle SWOT anylýzy se bude posuzovat znatelnost jednotlivých 



sub-projekt . Dále uvedl, které typy neziskových organizací mohou být nositelé sub-projekt . Pan 

Balek spole n se sle nou Bucherovou p edstavili inzerát na ve ejnou výzvu, který cht jí otisknou 

v Hranickém týdnu. V tomto inzerátu jsou uvedeny povinnosti nositel sub-projekt , a také je zde 

zmínka o tom, e ka dý sub-projekt musí mít svého projektového a finan ního mana era.  

Pan Horník uvedl, e n které obce se p ihlásily, jako nositelé sub-projekt a cht l up esn ní pozic 

t chto obcí v

 

sub-projektech. K tomu pan Balek uvedl, e  t eba ú astnit se setkání na partnerství, kde 

se sejdou odborníci ze v ech oblastí, bude probíhat odborná diskuse a v e se bude postupn 

up es ovat.

 

Pan Jura ka PhDr. se dotázal, co m e ud lat, aby m sto Hranice usp lo v

 

sub-projektu revitalizace 

m sta Hranic. K

 

tomu pan Balek odpov d l, e po ádá ostatní partnery v regionech v Itálii a ecku, 

aby hledali podobný projekt. Pan Horník uvedl, e ji prob hly 2 sch zky Rozvojového partnerství, 

kde se se lo iroké spektrum lidí, kte í mají nejednostrunné pohledy a pan starosta Horník uvedl, e je 

t eba vytvo it i pracovní skupinu k

 

tématu obnova historického centra. Na to navázal a pan Balek a 

p ednesl ostatní zám ry, které na ly spole né uplatn ní ve v ech regionech a to: Pitná voda, certifikace 

místních produkt , vzd lávání venkovských oblastí, rozvoj ekoturismu, informa ní technologie a 

biomasa. Dal í informace o zám rech zahrani ních partner naleznete na www.mikroregion-

hranicko.cz. 

Sle na Bucherová p e etla kdo se ú astnil na p edchozích sch zkách Partnerství a vyzvala v echny 

p ítomné, aby hledali a oslovovali dal í mo né leny pracovních skupin, které byly na setkání 

vytvo eny.Seznam pracovních skupin.

  

1/ Energetické zdroje, bioodpady, biomasa : p. Ing. Pape ík /Klub zdraví Hranice, Spolek pro 

ochranu p írody Podhájí/, p. Ing. Reme editel Ú adu práce Hranice , p. Vykopal /starosta 

obce Ústí /, sl. Blahová / místostarosta obce Horní T ice /, Rajmund Sláma /starosta obce 

Pot tát/, M. Vinkler /fa Ekoltes Hranice a.s./, zástupce univerzity z Olomouce.  

2/ Strategie kolství, kola obnovy venkova: p. Flaj ar/ editel  SSO Hranice/, p.Str ínková 

/starostka obce Rouské/ , p. Kola íková /senio i V echovice/, p. Ing. Pape ík /Klub zdraví 

Hranice, Spolek pro ochranu p írody Podhájí/, Radovan Miku /starosta obce V echovice/, p. 

Foltýnek /starosta obce Radíkov/, p. Kandler /starosta obce Partutovice/, p. Bu ina /vedoucí 

odboru kolství a kultury M Ú Hranice/, p. Navrátil / editel Z B lotín/, editelka M 

z regionu, zástupci kulturních organizací. 

3/ Strategie turistického ruchu, vytvo ení zna ky domácích produkt : Dr. Strnad /profesor 

cestovních ruchu SSO Hranice/, p. Vykopal/ starosta obce Ústí /, p. Horník/p edseda 

mikroregionu Hranicko/, p. Mar álek / p edstavitel zem d lc ZD Partutovice /, Michala 

Blahová /místostarosta obce Horní T ice/, Jana erná /odbor kolství, kultury, t lovýchovy a 

http://www.mikroregion-


cestovního ruchu M Ú Hranice/, Jaroslav Jurá /JUKO Rouské/, Lenka Do kálková /MIC Hranice/. 

P. Horník si vzal na starost zaji t ní skupiny strategie cestovního ruchu.

 
4/ Informa ní technologie, plánovací nástroje /GIS/: nikdo se nep ihlásil

 
5/ Pitná voda pro region: Ing. Miroslav Dundálek /VaK P erov/, Ing. Josef Pila /fa Voding 

Hranice/, Ing. Ivana Zaoralová /vedoucí odboru ivotního prost edí M Ú Hranice/, Mgr. Miroslav 

Wildner /místostarosta M Ú Hranice/, Rajmund Sláma /starosta obce Pot tát/, Ing. Pavlína pirutová 

/odbor rozvoje m sta M Ú Hranice/

 

6/ Revitalizace historických center, historické objekty a významné památky:  PhDr. Vladimír 

Jura ka /starosta m sta Hranice/, Ing. Adlerová /Zámecký hotel/, Ing. John /Welart/, p. vá ková 

/Femina/, Galas Josef /kv tiná ství/, p. Zacharová /CK Via Tour/, Honzík Bohumil /knihkupectví/, p. 

Vav íková /drogerie/, PhDr. Patricie Jura ková /Galerie a knihkupectví Sklep/, p. D ímal, Rajmund 

Sláma /starosta obce Pot tát/ 

7/ Sociální slu by na Hranicku 

 

ochrana proti vylou ení ze spole nosti: p. Polusová /Charita 

Hranice/, Ing. Reme /ÚP Hranice/, p. N mec /ÚSP Skali ka/, pí. Dan áková /SZS Hranice/, 

zástupce Mate ského centra Drá ek, zastupce Denniho centra pro deti se zdravotnim handicapem. 

Paní Polusová si vzala na starost zaji t ní skupiny sociální slu by na Hranicku

 

Na to pan Haken p ednesl vizi Hranicka, jak byla vytvo ena na druhé sch zce Partnerství. Pan Horník 

navrhl, aby si pan Jura ka PhDr. vzal na starosti vytvo ení pracovní skupiny na Revitalizaci a obnovu 

historického centra. K tomu pan Sláma podotkl, e Pot tát je m stskou památkovou zónou. Sd lil, e 

je v komisi pro kulturu a krajskou památkovou pé i a navrhl spolupráci v pracovní skupin s

 

panem 

Jura kou PhDr.. V této souvislosti podotkl, e má zájem o vykácení ásti strom a zp ístupn ní 

pot tátského skalního m ste ka.

  

2/Systém práce sekretariátu DSO MR Hranicko na projektech 

Pan Balek p ednesl dosavadní práci sekretariátu. Tato je popsána v

 

materiálu, který pan Balek 

zpracoval 

 

viz p íloha. Na p í tí zasedání budou p ipraveny varianty plateb za schválené projekty.

  

3/ e ení kurzových ztrát

 

e ení kurzových ztrát e í mo nost co nejmén ztratit finan ní prost edky a zafixovat si stejný kurs 

jako p i odvodu náklad do EU. Paní Dvo áková p ednesla mo nost vy e ení kurzových ztrát, která je 

popsána v D vodové zpráv . Dále uvedla, e se ú astnila spolu s

 

ing. Vomá kou sch zky v

 

SOB, 

kde nám bylo navr eno, mo nost zafixovat si kurs proti ztrát av ak oproti 5% zaji t ní z

 

p íchozí 

ástky. Toto zaji t ní banka po aduje bu sm nkou, nebo termínovaným vkladem ve prosp ch SOB. 

Rada toto sd lení vzala na v domí. Rada odsouhlasila p ípravu delaingové smlouvy a zále itosti bude 

podrobn ji projednat na Valné hromad dne 6. ervna, kde se rozhodne, jestli p istoupit na smlouvu o 

dealingových operacích a zalo it dal í ú et v eurech i nikoliv. 



 
4/P ehled erpání rozpo tu v

 
rámci projektu INNOREF 

Ú astníci rady obdr ely materiály s p ehledem erpání rozpo tu za m síce leden, únor, b ezen a 

s celkovým erpáním v procentech. Dále paní Dvo áková uvedla , e se objevují neuznatelné náklady 

projektu INNOREF, tedy náklady, které nelze zahrnout do financování z rozpo tu projektu. Prozatím 

neuznané náklady:Stravenky, poji t ní zam stnavatele Kooperativa, poplatky se z ízením ú tu, 

bankovní poplatky. Dosavadní odhad neuznatelných náklad inil asi 70.000,- K . Paní Dvo áková 

navrhla, aby si zam stnanci sekretariátu hradili ob dy z

 

vlastních zdroj po vy erpání sou asn 

objednaných stravenek. K tomu paní  Velí ková uvedla, e zam stnanci OÚ si také hradí ob dy sami. 

Pan Balek navrhl vytvá ení rezerv pomocí ú tování nájm obcí Hustope e sekretariátu Hranicko. 

Dal í návrh pana Balka byl vybírat 5 % poplatku z úsp ných projekt , které sekretariát zpracovává 

pro ostatní obce nebo mikroregionu a  z t chto plateb neuznatelné náklady hradit. Pan Haken navrhl 

dopracovat tuto sm rnici o to jestli, kdy je projekt úsp ný na n m bude sekretariát dále pracovat, 

nebo pro n j práce na projektu kon í p ijetím pen Od úsp ného adatele. Pan Miku navrhl nastavit 

systém odm ny za práce na projektech podle pracnosti jednotlivých projekt a doplnit systém 

roz len ní podle vý e obdr ených pen z. Rada se shodla na stanovení nájmu obci Hustope e n/B. do 

vý e 6000 K .  

5/Vysv tlení ásti Stanov DSO MR Hranicko

 

Pan Balek uvedl, e 2 obce podaly ádost o vystoupení z mikroregionu. Uvedl, e lenství ov em b í 

dal ích 6 m síc . Pan starosta  z Teplic nad Be vou chce okam ité vystoupení a chce tedy svolání 

Valné Hromady mimo ádn . K

 

tomu pan Jura ka PhDr. uvedl, e není mo né vystupovat, jak kdo 

chce a je nutno postupovat podle stanov. Dále bylo e eno, e obec Ol ovec po aduje, v souladu se 

zn ním stanov, schválení majetkového vyrovnání 

 

valnou hromadou. K tomu pan Balek uvedl, e bud 

konzultovat zp sob schválení majetkového vyrovnání s JUDr. Svato em. 

 

Pan Lév uvedl, e najde dopis, kde pan starosta z Teplic nad Be vou, e obec Teplice nechce být 

ú astníkem projektu Innoreff. Pan Jura ka PhDr. navrhl zkrátit výpov dní lh tu len m svazku z

 

6 na 

3 m síce. Rada se shodla na zapracování 3 m sí ní lh ty do zm ny stanov. 

  

6/R zné

 

V bodu R zné pan starosta Hranic Jura ka PhDr. m l p ipomínky ke stylistickému grafickému 

zpracování stanov.  

Dále sle na Bucherová p edstavila návrh loga pro Mikroregion Hranicko prob hla diskuse ohledn 

výb ru. Nakonec bylo vybráno logo zpracované firmou Black eminence ze Vsetína a pan Jura ka 

PhDr. dodal, aby barevnost sladil p ímo grafik ze Vsetína. Dále pan Balek p ednesl návrh na vytvo ení 

nových webových stránek pro mikroregion a to studenty st ední odborné koly v

 

Hranicích za 

asistenci pana Flaj ara. 



Pan Balek sou asn s

 
panem Haken uvedli, e p í tí týden tedy ve dnech 18.4. 

 
19.4. 2005 p ijede

 
Pan metodolog Engel Ruoss spole n s

 
paní Loredanou  Alfare a navrhl setkání  leny rady ke 

spole nému setkání se zahrani ními hosty.  

Dále pan Haken pozval v echny dne 17.kv tna 2005 na zasedání do B lotína,

 
kde prob hne seminá o 

zam stnávání na venkov . Tento se koná od 13.00 hod, ale ji od 9,00 hod bude probíhat prezentace 

mo ností zam stnávat p ímo na venkov  u pana starosty Kavaly.

   

Zapsala: Dvo áková Sv tlana

  

Ov ili:

 

Antonín Horník                                                                      Vladimír Jura ka PhDr. 

P edseda svazku                                                                      místop edseda svazku 
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