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Zápis 
z  valné hromady konané dne 27.10.2004 v jednací místnosti M stského ú adu Hranice

  
P ítomni

 
- viz prezen ní listina.   

Zástupci CpKP 

 
R.Haken, Mgr.J.Dane , Mgr.Ivo krabal  

Program: 
1) zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu 
2) jmenování návrhové a volební komise 
3) volba p edsedy svazku

 

4) volba lena rady svazku 
5) lenství obce Milotice nad Be vou  
6) Kofinancování projektu INNOREF 
7) Sídlo sekretariátu projektu  
8) Stanovení po tu len sekretariátu

 

9) Jmenování zástupc do ídícího a projektového týmu

 

10) Smlouva s CpKP 
11) Záv r

 

12)   

Bod 1) 
Jednání valné hromady zahájil PhDr.Vladimír Jura ka, který p ítomné seznámil s

 

programem 
jednání. Program jednání byl schválen s úpravou v po adí pojednání jednotlivých bod , a to 
projednání bodu 7) Sídlo sekretariátu za bod 3) Volba p edsedy svazku. Program jednání byl 
schválen v emi p ítomnými. 

 

Zapisovatelkou byla ur ena R.Ondriá ová (M Ú Hranice, ORM)

  

Bod 2) 
Do návrhové komise byli ídícím sch ze navr eni zástupci obce Horní Újezd (A.Veli ková), 
Opatovice (A.Tome ka) a Malhotice (J. vantner).   

Hlasování: pro 

 

v ichni p ítomní

  

Bod 3) 
Rada svazku navrhla na místo p edsedy A.Horníka (Hustope e n/Be .) a R.Slámu (Pot tát). 

  

Diskuze:  

E.Kavala 

 

Nepova uji p.Horníka za vhodného kandidáta, vzhledem k jeho p edchozím 
postoj m k

 

mikroregionálním projekt m. Jeho chápání funkce mikroregionu není o 
spolupráci, ale pouze vyu ití mikroregionu pro zám ry obce.

  

A.Horník 

 

Na funkci p edsedy jsem byl radou svazku navr en, d kuji tedy za d v ru. Ve 
svých vystoupeních jsem v dy pouze upozor oval na nutnost vyjasn ní financování 
spole ných projekt .

  

R.Sláma 

 

Rovn chci nejprve pod kovat za d v ru. Dále chci íct k

 

umíst ní sídla 
sekretariátu, e rozhodn nemusí být toto né s

 

obcí, ze které vze el p edseda svazku. 
Pot tát nabízí prostory a ji zahájenou spolupráci s UP v Olomouci, co ocenili i dal í 
partne i projektu INNOREF p i jednání v

 

Itálii. Za svou osobu pak nabízím i znalost 
n meckého jazyka.

  

M.Str ínková 

 

Mne by zejména zajímalo, jak si navr ení kandidáti p edstavují dal í práci 
mikroregionu. 
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R.Sláma 

 
P i jednání v

 
Itálii jsem zjistil, e p ed sebou máme hodn práce, spoustu v cí 

k projednání. P edseda má být koordinátorem, posouvat mikroregion vp ed. Zast e ovat

 
práci mana er mikroregionu. Je nutno nastolit vysokou profesionalitu a hlavn dostat 
mikroregion do pohybu.  

A.Horník 

 
Za uplynulé roky jsem sledoval i okolní obce a znám jejich problémy. P edseda 

má zejména stmelovat obce v mikroregionu.   

Hlasování  v po adí dle usnesení rady svazku

  

R.Sláma  6 pro, 13 se zdr elo  
A.Horník 13 pro, 5 proti, 1 se zdr el  

Valná hromada po projednání zvolila p edsedou svazku Antonína Horníka.

  

Bod 4) 
Rada svazku navrhla za nové lena rady p.Zde ka Léva (St íte n/Ludinou)

  

Hlasování  18 pro, 1 se zdr el  

Valná hromada po projednání zvolila lenem rady svazku Zde ka Léva.

  

Bod 5) 
Pan Horník doru il valné hromad ádost obce Milotice n/Be o lenství v

 

DSO Mikroregion 
Hranicko .  Pon vad obec dosud neprojednala tuto svou ádost v

 

zastupitelstvo, navrhl 
p edseda hlasovat o schválení lenství po dolo ení usnesení zastupitelstva obce.  

Hlasování  18 pro, 1 se zdr el  

Valná hromada po projednání schvaluje lenství obce Milotice nad Be vou v 
Dobrovolném svazku obcí "Mikroregion Hranicko".  

Bod 6) 
PhDr.Jura ka p e etl p ítomným stanovisko obce Teplice, které mu zaslal ing.Hübl. (viz 
p íloha .1 zápisu)

 

Valná hromada vzala na v domí zprávu obce Teplice nad Be vou ve v ci kofinancování 
projektu INNOREF.  
Hlasování 

 

pro v ichni p ítomní

  

Valná hromada po projednání vzala na v domí dopis starosty obce Teplice nad 
Be vou ve v ci kofinancování projektu INNOREF.

  

K projednání tohoto bodu vystoupila zástupkyn eské spo itelny, a.s., která p edstavila 
valné hromad nabídku spole nosti k

 

p edfinancování projektu INNOREF tímto bankovním 
ústavem.  

Nabídka byla zpracována na poskytnutí úv ru ve vý i 3 mil.K . (viz p íloha .2 zápisu).

 

Banka po aduje ru ení formou ru itelského prohlá ení, a to ru ením jednoho silného 
subjektu ( lena svazku). 
Po ukon ení vystoupení pod koval p edseda zástupkyni S, a.s..

  

Diskuze: 
Zástupci CpKP upozornili, e dal í bankovní ústav nabízí i jiný zp sob ru ení za poskytnutý 
úv r., a to usnesením p íp.dopln ním stanov s

 

tím, e lenské obce ru í za závazky 
mikroregionu. 



Dobrovolný svazek obcí "Mikroregion Hranicko" se sídlem M stský ú ad Hranice, Pern tejnské nám.1, Hranice

 

Zápis z valné hromady DSO "Mikroregion Hranicko" dne 27.10.2004 strana 3/4  

E.Kavala 

 
Navrhuji, aby se obce zavázaly ke kofinancování projektu INNOREF pom rnou 

ástkou ze svých rozpo t . Dále chci up esnit, jaká ástka je nutná k

 
zaji t ní projektu ze 

strany mikroregionu. 
R.Haken 

 
do konce roku je pot eba zajistit

 
ástku ve vý i 6 mil.K , první vyú tování 

prob hne v

 
m síci zá í, kdy budou uvoln ny finance ze strany EU není jasné. ástku 6 

mil.K na p eklenutí financování do prvního vyú tování je nutno zajistit v

 
p ípad , e 

mikroregionu nebude poskytnuta dotace z MMR ani Programového fondu Olomouckého 
kraje.  

Hlasování: 20 pro  

Valná hromada po projednání  schvaluje kofinancování projektu p j kou od banky v 
objemu 3 mil.K a ukládá len m DSO informovat  na obecních zastupitelstvech o 
projektu a zp sobu spolufinancování.

 

Valná hromada po projednání pov uje

 

radu mikroregionu výb rem bankovního 
ústavu a pov uje p edsedu svazku uzav ít úv rovou smlouvu.

 

Zárove se obrací na M sto Hranice s ádostí o poskytnutí ru itelského prohlá ení na 
zaji t ní uvedeného úv ru.

  

Bod 7) 
Své návrhy na sídlo sekretariátu p edlo ily

 

celkem ty i obce. K

 

projednání valnou hromadou 
byly p edlo eny nakonec dv nabídky, a to obce Hustope e n/Be . A Pot tát.  

Horník 

 

nabízíme mikroregionu bezplatn prostory, po adujeme pouze úhradu náklad za 
elekt inu, topení a telefon v .p ipojení na internet.  

Sláma  nabízíme prostory v dostupném míst , spolupráci s UP v Olomouci.  

Kavala 

 

Domnívám se, e Hranice jsou p irozeným centrem mikroregionu a nejlépe se 
spolupráce rozvíjí tam, kde velké obce poskytnou zázemí mikroregionu a sm r ponechají 
malým.  

Jura ka 

 

m sto bohu el nemá k

 

dispozici volné prostory ve vlastních zdrojích, které by 
mohlo sekretariátu neprodlen nabídnout. Domnívám se, e sídlo sekretariátu by m lo bát 
kv li operativnosti v

 

sídle p edsedy.

  

Str ínková  Souhlasím s p.Jura kou.  

Hlasování  v po adí dle doru ení nabídek

  

Hustope e  12 pro, 8 se zdr elo 
Pot tát  2 pro, 18 se zdr elo.  

V hlasování nebyla vybrána ani jedna z obcí jako sídlo sekretariátu.  

Vykopal 

 

Zva me, zda by sídlo sekretariátu p eci jen nem lo bát v

 

Hranicích. Prozatím 
m eme ur it Hustope e, ale výhledov budeme hledat prostory v

 

Hranicích. V dy se p ece 
sekretariát m e p est hovat.

  

Bylo navr eno op tovn hlasovat o umíst ní sekretariátu v

 

Hustope ích  

Hlasování  17 pro  
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Valná hromada schvaluje  umíst ní kancelá e projektu  INNOREF v obcí Hustope e 
nad Be vou.  

Bod 8) 
Rada svazku doporu ila valné hromad sestavení sekretariátu v

 
po tu 3 zam stnanc . 

Zástupci CpKP seznámili p ítomné s

 
textem inzerátu výb rového ízení.

  
Hlasování  20 pro  

Valná hromada  
1. schvaluje  obsazení kancelá e projektu  INNOREF v po tu 3 pracovník ve slo ení 

 

- projektový mana er 
- projektový asistent 
- finan ní mana er (ú etní) 
2. vyhla uje výb rové ízení na obsazení míst sekretariátu projektu INNOREF

 

3. pov uje radu svazku zaji t ním

 

výb rového ízení na obsazení t chto pracovních 
míst dle podmínek navr ených CpKP.  

Inzerát bude po dohod zve ejn n v

 

regionálním tisku, na webových stránkách lenských 
obcí a mikroregionu, v kabelové televizi, Olomouckém dni, Novém P erovsku, MF Dnes, 
Hospodá ských novinách.

  

Bod 9) 
Rada svazku navrhla jmenovat do ídícího týmu Mgr.Dane e, do projektového týmu pak 
pracovníka budoucího sekretariátu.  

Hlasování 20 pro  

Valná hromada jmenuje  do mezinárodního projektového a ídícího výboru Mgr.Ji ího 
Dane e. Dále jmenuje do projektového výboru programu INNOREF pracovníka 
vytvá eného sekretariátu.

  

Bod 10) 
Na zaji t ní externí poradenské firmy bylo navr eno uzav ít smlouvu s

 

CpKP. Vzhledem ke 
slo itosti smluvního vztahu bylo navr eno pov it projednáním smlouvy radu svazku.  

Hlasování  20 pro  

Valná hromada pov uje radu svazku projednáním smlouvy o externím servisu s CpKP 
a pov uje p edsedu svazku uzav ením této smlouvy.

  

Bod 11) 
P ítomni nevznesli v

 

záv ru jednání ádné dal í podn ty k

 

diskuzi i projednání.  

Valná hromada byla ukon ena v 18.15 hod.     

Zapsala R.Ondriá ová    

Ov il:

  

A.Horník.  
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