
 
Usnesení valné hromady dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko  

ze dne 17.2.2004    

26/2004 - VH 4 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko

 
po projednání revokuje 

usnesení valného hromady .9/2003 

 
VH 2 ze dne 18.9.2003 a schvaluje konstrukci 

lenských p ísp vk pro rok 2004 následovn :

 

a) pau ální ástka 2000,-K /rok/obec, 
b) poplatek ve vý i 5,-K /rok/obyvatele, 

a ukládá starost m obcí projednat vý i lenských p ísp vk v zastupitelstvech obcí a 
p evést tyto p ísp vky na ú et dobrovolného svazku obcí v termínu do 30.4.2004.   

27/2004 - VH 4 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko

 

po projednání schvaluje 
zaji t ní managementu Mikroregionu Hranicko pro rok 2004 externím zp sobem.    

28/2004 - VH 4 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko

 

po projednání schvaluje 
provedení aktualizace Strategie rozvoje Mikroregionu Hranicko Centrem pro komunitní práci, 
St ední Morava v rozsahu dle nabídky ze dne 16.2.2004 za cenu 50 000,-K .   

29/2004 - VH 4 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko

  

po projednání schválila 
do funkce mana era Mikroregionu pro rok 2004 Centrum pro komunitní práci, St ední 
Morava a ukládá editeli místního zastoupení Romanu Hakenovi sestavit podrobný rozpo et 
a návrh smlouvy na sch zi valné hromady dne 17.3.2004.   

30/2004 - VH 4 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko

  

po projednání ukládá 
p edsedovi svazku zajistit prost ednictvím mana era podání ádosti o dotaci na mana era 
pro rok 2005.   

31/2004 - VH 4 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko

 

po projednání schválila 
rozpo tové opat ení

  

ve vý i 10 000,-K na zaji t ní

 

dokumentace pro územní ízení pro 
projekt mobilní um lé ledové plochy a pov uje Ing.Karla Hübla projednat projektu s 
M stem Hranice.

   

32/2004 - VH 4 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko

 

po projednání schválila 
delegaci pravomoci pro Radu svazku provád t rozpo tová opat ení do vý e 10 000,-K .      



  
33/2004 - VH 4 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko

 
se po projednání 

schválila realizaci spole ných projekt

 
- mobilní um lá ledová plocha

 
- propojení nadregionálních cyklostezek vedoucích na území mikroregionu 
- skládka komunálního odpadu na Jelením kopci II.etapa 
- kompostárna.    

34/2004 - VH 4 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko

 

po projednání vyjad uje

 

nesouhlas se stanoviskem Ministerstva práce a sociálních v ci R ve v ci za azování 
pracovník zam stnaných obcí na ve ejn prosp né práce.                 

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

       

místop edseda svazku

                         



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

 
nám stí 1, Hranice

  
Zápis 

z  valné hromady konané dne 17.2.2004 v jednací místnosti M stského ú adu Hranice

  
P ítomni

 
- viz prezen ní listina.   

Program jednání:   
1. jmenování zapisovatele 
2. volba komise návrhové a mandátové 
3. strategie rozvoje mikroregionu 
4. mana er mikroregionu 
5. rozpo tová opat ení

 

6. návrhy, p ipomínky, diskuze 

 

7. záv r

  

Bod 1 
Zapisovatelem byla jmenována Ing.Radka Ondriá ová  

Bod 2 
Slo ení mandátové a návrhové komise: 
Zden k Lév

 

Jaroslav Bláha 
Ji í Kandler

  

Bod 3 
Na základ pracovní sch zky a pot eby zajistit v rozpo tu mikroregionu finan ní prost edky 
na innost svazku byl p edlo en návrh revokace usnesení .9/2003 

 

VH2 ze dne 18.9.2003 
a nové stanovení vý e lenských p ísp vk jednotlivých obcí následovn :

 

c) pau ální ástka 2000,-K /rok/obec, 
d) poplatek ve vý i 5,-K /rok/obyvatele, 

Starostové obcí projednají nové vý e p ísp vku v zastupitelstvech jednotlivých obcí a tyto 
p evedou

 

na ú et mikroregionu do 30.4.2004. 
Pen ní ústav:

 

eskoslovenská obchodní banka, a.s., pobo ka Hranice 
íslo ú tu:   

Hlasování 19 pro  návrh schválen  

Projednání strategie rozvoje mikroregionu navázalo na pracovní sch zku, p i které Centrum 
pro komunitní práci (dále CpKP) St ední Morava p edstavilo svou nabídku na 
profesionalizaci svazku v etn aktualizace strategie zpracované Regionální agenturou pro 
rozvoj St ední Moravy v Olomouci. 

 

lenové svazku navrhli akceptovat rozsah provedených 
prací za cenu 50000,- 
Hlasování 19 pro  návrh schválen  

Bod 4 
Sou ástí nabídky CpKP St ední Morava projednávané na pracovní sch zce mikroregionu 
bylo i zaji t ní managementu svazku. Po diskuzi bylo hlasováno o návrhu na zaji t ní funkce 
mana era svazku extern .

 

Hlasování 19 pro  návrh schválen  

Dále se projednával výb r mana era, navr eno bylo

 

CpKP St ední Morava, zárove bylo 
ulo eno CpKP St ední Morava p edlo it na p í tí jednání valné hromady svazku podrobný 
rozpo et a návrh smlouvy mana era. 
Hlasování 19 pro  návrh schválen   



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

  
S ohledem na finan ní náro nost zaji t ní mana era byl p edlo en návrh 

 
ulo it p edsedovi 

svazku, prost ednictvím mana era 

 
zajistit podání ádosti o dotaci na mana era pro rok 

2005. 
Hlasování 19 pro  návrh schválen  

CpKP St ední Morava upozornila na skute nost, e DSO Mikroregion Hranicko nezahrnuje 
v echny obce správního obvodu, a e navrhuje oslovit zbývajících est obcí s nabídkou 
lenství. V diskuzi bylo konstatováno, e DSO je dobrovolným svazkem a zále í na p ání 
esti neelejských obcí, zda se cht jí stát leny DSO. O návrhu nebylo hlasováno.

  

Bod 5 
Ing.Hubl informoval blí e informoval o mo nosti vybudování mobilní ledové plochy na h i ti u 
Z romotovo nám. Odhad náklad na zaji t ní dokumentace pro územní ízení iní 10000,- 
Umíst ní mobilní ledové plochy je nutno projednat s M stem Hranice. V diskuzi bylo 
upozorn no na problém financování spole ných projekt mikroregionu. 

 

V rámci mikroregionu existují dva druhy projekt 

 

- projekt obce, který zapadá do strategie mikroregionu a je tímto mikroregionem podpo en,

 

- spole ný projekt mikroregionu zasahující více obcí.  

Valné hromad svazku byl p edlo en návrh rozpo tového opta ení na zaji t ní dokumentace 
mobilní ledové plochy ve vý i 10000,-  
Hlasování 19 pro  návrh schválen  

Dále byl radou svazku p edlo en návrh delegovat Rad svazku pravomoc schvalovat 
rozpo tová opat ení do 10000,- 
Hlasování 19 pro  návrh schválen  

Bod 6 
Valné hromad byly p edstaveny dal í mo né spole né projekty, a to  

- propojení nadregionálních cyklostezek vedoucích na území mikroregionu 
- skládka komunálního odpadu na Jelením kopci II.etapa 
- kompostárna. 

Následn bylo hlasováno o realizaci spole ných projekt v etn projektu mobilní ledové 
plochy. 
Hlasování 19 pro  návrh schválen  

Mgr.Kavala podal svazku informace o leto ním ro níku sout e Vesnice roku.

  

V návaznosti na pracovní sch zku byla diskutována problematika ve ejn prosp ných prací 
a zat í ování pracovník vykonávajících tyto práce, zejména problém 25% p íplatku. Dle 
návrhu bylo hlasováno o vyjád ení nesouhlasu ke stanovisku MPSV R p edanému na 
pracovní sch zce zástupci Ú adu práce.

 

Tento nesouhlas bude adresován: 
- Spolek pro obnovu venkova R 
- Svaz m sta  a obcí R

 

- Poslanecké kluby Parlamentu R (Poslanecká sn movna i Senát)

 

Hlasování 19 pro  návrh schválen   

Jednání valné Hromady bylo ukon eno v 18,00    

zapsala: Ondriá ová R. 
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