
                                                                                                                                 

 
Usnesení Rady MR Hranicko ze dne 12.7. 2005   

56/2005 RS 
Rada MR Hranicko po projednání situace s ve ejn prosp nými pracemi schválila 
vypracování podp rného dopisu  ke schválení navý ení rozpo tu na prodlou ení smluv na 
ve ejn prosp né práce

 
pro ministra Ing. kromacha a nám stkyni Ing. mejkalovo. (pro:6, 

proti:0, zdr el se:0)   

57/2005 RS  
Rada MR Hranicko vzala na v domí pololetní finan ní zprávu projektu INNOREF. (pro:6, 

proti:0, zdr el se:0)  

58/2005 RS 
Rada MR Hranicko schválila podání projektu na Program obnovy venkova Olomouckého 
kraje 2006 na budování cyklostezek a cyklotras dle Plánu vytvo ení sít cyklostezek a 
cyklotras po linii MR Hranicko, Rozvodí a Záhoran. (pro:6, proti:0, zdr el se:0)  

59/2005 RS 
Rada MR Hranicko schválila podání ádosti  na projekt Rozvoje komunitního a regionálního 
ivota  na  p ípravu zalo ení Nada ního fondu Kultura pro Hranicko , která by podporovala 

organizace po ádající kulturní a spole enské akce na Hranicku. (pro:5, proti:0, zdr el se:0)        

Horník Antonín      Vladimír Jura ka PhDr. 
p edseda svazku

      

místop edseda svazku

                



                                                                                                                                 

 
Zápis z Rady Mikroregionu Hranicko ze dne 12.7. 2005  

Zú astn ní:

 
Antonín Horník (p edseda svazku)

 
Vladimír Jura ka PhDr. (starosta m sta Hranice)

 
Antonín Tome ek (starosta obce Opatovice) 
Zden k Lév (starosta obce St íte nad Ludinou)

 

Radovan Miku (starosta obce V echovice) 
Alena Veli ková (starostka obce Horní Újezd)  

Hosté: 
Ivo krabal (CpKP st ední Morava)

 

Roman Haken (CpKP st ední Morava)

 

Michal Lango (ÚP P erov)

 

Pavel Reme (ÚP P erov)

 

Eduard Kavala (starosta obce B lotín)

 

Jan Balek (Sekretariát MR Hranicko) 
Miloslava Caletková (Sekretariát MR Hranicko) 

aneta Valová (Sekretariát MR Hranicko)   

Program: 
1) Úvod  
2) Projekt INNOREF (p edlo ené ádosti, kofinancování, dal í postup) 
3) Finan ní zpráva o hospoda ení mikroregionu a závazky mikroregionu 

 

4) Program obnovy venkova pro rok 2006 a dal í dota ní p íle itosti 

 

5) Návrh nových internetových stránek 
6) Ú ad práce P erov (Ing. Lango ) 

 

smlouvy na zaji t ní ve ejn prosp ných prací 

 

7) P íprava Valné hromady 

 

zá í 2005 

 

8) R zné

  

1) Úvod 
Rada se konala ve V echovicích. Pan starosta Miku p ivítal v echny na obecním ú ad a 
p edal slovo panu A. Horníkovi, který p ivítal v echny zú astn né a shrnul p ipravený 
program jednání. Dále pak p edstavil dv nové lenky sekretariátu MR Hranicko, jmenovit 
Milostavu Caletkovou- finan ní mana erku a anetu Valovou- asistentku-ú etní. 
Pan Miku po ádal o dopln ní programu

 

jednání v bod 8 

 

Odm na za zpracování projektu 
sekretariátem, co bylo odsouhlaseno v t inou hlas .

  

2) Projekt INNOREF (p edlo ené ádosti, kofinancování, dal í postup)

 

Pan Balek zhodnotil projekt INNOREF, uvedl e z 18 podaných ádostí byly 3 vy azeny 
z formálních d vod . Informoval radu o nevy erpání pen z za sub-projekty z d vod nízkých 
rozpo t

 

na na í stran , co vychází z

 

dohod mezi partnery. Pan Balek odhaduje, e se poda í 
po kontrole navr ených rozpo tu vy erpat oproti p vodn p edpokládaným 850

 

000 EURO 
cca 600 000 EURO. Dále informoval o sch zce Výboru partner v

 

Udine v Itálii ve dnech 20 

 

22. ervence, kde se budou projekty vyhodnocovat a následn na ídícím výboru dne 28. 
ervence schvalovat. 

Zrekapituloval jednotlivé sub-projekty z p ílohy

  

viz. Seznam podaných sub-projekt . Dále 
pak zhodnotil ance jednotlivých sub-projekt

 

na jejich schválení. Pan Horník p evzal slovo a 
ádal o vytý ení t ch projekt , které jsou d le ité pro mikroregion. V otev ené diskusi bylo 



                                                                                                                                 

 
ur eno 6 hlavních sub-projekt (Trvale udr itelné turistické slu by,

 
Vyu ití 

biomasy,inovativní a efektivní, Revitalizace venkovských center jako zp sob ekonomického 
rozvoje, Efektivní vyu ití vodních zdroj :realizace provozu v

 
Pot tát , Udr ování a rozvoj 

místní kultury v Hustope ích nad Be vou a Inovativní marketingová strategie pro Revitalizaci 
historických center a m stských území). Jako prioritní byly ozna eny sub-projekty: Trvale 
udr itelné turistické slu by a Vyu ití biomasy, inovativní a efektivní. Rada se shodla na tom, 
e je d le ité prosadit sub-projekty, které se týkají p ímo mikroregionu Hranicko.  

3) Finan ní zpráva o hospoda ení mikroregionu a závazky mikroregionu 

 

Sle na Caletková informovala radu o finan ní zpráv o

 

projektu INNOREF a závazcích 
mikroregionu - p íloha Finan ní zpráva, kde je zazna eno erpání rozpo tu projektu 
INNOREF dle jednotlivých komponent. V období prosinec 

 

erven 2005 MR vy erpal 
1 371 154 K , erpání úv ru k

 

30.6. 2005 iní 1 051 180 K .  
Dále informovala o stavu ádostí na zaji t ní kofinancování. Na MMR byla ádost p ijata a 
nebyly k ní zásadn j í výhrady. Definitivní výsledek posouzení bude znám na konci srpna. 
K otázce kofinancování se vyjád il pan Horník, uvedl, e Zastupitelstvo Olomouckého kraje 
projekt nepodpo ilo

 

v rámci Programu na významné projekty. Projekt bude znovu e en 
v rad kraje zvlá

 

a bude na jednání dal ího krajského zastupitelstva, je zde velká ance, e 
bude projekt schválen.  

6) Ú ad práce P erov (Ing. Lango ) 

 

smlouvy na zaji t ní ve ejn prosp ných prací 

 

D ív j í projednávání tohoto bodu programu bylo zp sobeno p íjezdem pozvaných host  
z Ú adu práce P erov (dále ÚP P erov). Pan Horník p edstavil pana Lango e ( editele ÚP 
P erov,

 

deta ované pracovi t Hranice) a pana Remen (vedoucí ÚP P erov,

 

deta ované 
pracovi t Hranice) vysv tlil jejich ú ast na rad .

 

Tématem jednání byly ve ejn prosp né 
práce - pro ji od ervence nebudou dotovány ve ejn prosp né práce obcím a tudí 
zaniknou tato místa pro t ce umistitelné klienty ÚP. Slovo dostal pan Lango , který uvedl, e 
aktivní politika zam stnanosti inila 65 mil. K , prost edky jsou ji vy erpány, a proto u 
nemohou ÚP financovat ve ejn prosp né práce. Uvedl, e v okrese P erov je 68 600 
ekonomicky aktivních obyvatel, na Hranicku 17 400 ekonomicky aktivních obyvatel. Dále 
pak, e míra nezam stnanosti v R je 11.4% a na  Hranicku 9.5%. Hranicko ji nepat í mezi 
regiony kritické, proto má mén finan ních prost edk na podporu zam stnanosti.  
Pan Horník navrhl p emístit peníze z rekvalifikací na ve ejn prosp né práce (dále jen VPP). 
Pan Lango e tento návrh odmítl s od vodn ním, e peníze jsou p esn vy len né, dle 
metodiky Ministerstva práce a sociálních v cí

 

v dy na ur ité oblasti podpory 
nezam stnanosti, které je t eba dodr et. Rekvalifikace vykazují 72% úsp nost u jejich 
absolvent .  
Na otázku pana Balka, jak se ur ují pom ry

 

p id lených pen z

 

a  jak se vyhodnocuje 
rekvalifikace pan Lango  ekl, e zde existuje velká strikce, tudí nelze p elévat peníze 
z jednotlivých ur ených kapitol. Ur ité rekvalifikace jako informatici se kolí jen na p íslib 
zam stnání, u dal ích to tak není. Vyhodnocování rekvalifikací  se provádí pomocí softwaru 
OK PRÁCE - vyhodnocuje statistiky 1x m sí n .

  

Po ad výhrad a dotaz pana starosty Kavaly k

 

problematice VPP  navrhl pan Horník, e by 
se m l napsat podp rný dopis

 

ke schválení navý ení rozpo tu na prodlou ení smluv na VPP 
na ministra Ing. kromacha a nám stkyni Ing. mejkalovou pop . editeli finan ního odboru 
panu Dimitrovi. Pan Lango navrhl, e tento problém projedná, na základ zápisu, s

 

paní 
mejkalovou (nám stkyní

 

správy slu eb zam stnanosti). 
Pan Haken uvedl, e na P erovsku byl vytvo en projekt pro tzv. dobrovolníky, jedná se o 
vyu ití a 100 nezam stnaných, kte í vykonávají dobrovolnou neplacenou práci ve velké mí e 
v neziskových organizacích, za kterou obdr í osv d ení o výkonu, je jim hrazeno úrazové 



                                                                                                                                 

 
poji t ní, cestovné a dostávají stravovací p ísp vek.

 
Je zde mo ná spolupráce s Hranickem. 

Bylo dohodnuto, e tato informace bude rozeslána na v echny obce.  
Ad 3) Finan ní zpráva o hospoda ení mikroregionu a závazky mikroregionu

  
Sle na Caletková informovala radu o schváleném auditu ú etnictví MR Hranicko za rok 2004 
a o provád ném auditu projektu INNOREF za rok 2005. Tento audit bude schválen na 
nejbli í valné hromad mikroregionu. 

 
Byla up esn na  také smlouva s CpKP, z d vodu malé nejasnosti jaké slu by bude CpKP 
st ední Morava v

 

rámci smlouvy mikroregionu poskytovat 

 

p íloha Smlouva s

 

CpKP. Pan 
Haken up esnil vý i p ípravných náklad projektu INNOREF (321

 

780 K ) a uvedl, e 
v rámci dohody bude CpKP poskytovat 

 

moderaci Rozvojového partnerství, Aktualizaci 
Strategie rozvoje MR Hranicko a zastoupeni MR Hranicko v ídícím výboru

 

a povinnosti 
s tím spojené. Navíc bude m sí n poskytnuto sekretariátu 8 nespecifikovaných 
konzulta ních hodin.  

4) Program obnovy venkova pro rok 2006 a dal í dota ní p íle itosti 

 

Pan Balek p edstavil rad Program obnovy venkova na rok 2006 zvlá t dota ní titul . 2 
ur ený pro mikroregiony. Informace o POV 2006 je mo né najít na www.kr-olomoucky.cz. 
Sekretariát navrhnul obnovu místních památek a také dovybavení prezenta ní technikou. Pan 
Kavala navrhnul vytvo it tzv. produktový balí ek,

 

který bude více zam en na vybudování

 

nových cyklostezek a cyklotras.  Rada MR Hranicka se shodla na budování cyklostezek a 
cyklotras. Vyu ity proto budou 3 mikroregiony 

 

Hranicko, Rozvodí a Záhoran. Aktivity se 
v ak v ádostech nesmí p ekrývat. Termín p íjmu ádostí kon í dnem 7.

 

9. 2005.   

5) Návrh nových internetových stránek 
Pan Balek p edstavil rad vzhled a funkce nových internetových stránek MR Hranicko. 
Uvedl, e sekretariát hledá organizaci, která by stránky naprogramovala. Byla zji t na 
nabídka od Soukromé koly v Hranicích, které by do p ípravy stránek zapojilo i své studenty. 
Zadání bude u in no a po zji t ní konkuren ní nabídky. 

  

7) P íprava Valné hromady 

 

zá í 2005 

 

Rada se shodla na p esunutí termínu valné hromady (dále jen VH) z

 

p vodního termínu 6. 
zá í na 16.zá í

 

2005 v 16 hod. v ernotín pop ípad v Ústí (místo se up esní). P esunutí 
termínu bylo u in no z

 

d vod odd lení valných hromad od porad starost správního obvodu

 

a setkávání Spolku pro obnovu venkova. 
Pan Horník a pracovníci sekretariátu navrhli ud lat VH v

 

ir ím pojetí, jeliko budou ji 
schváleny sub-projekty, budou pozvání mana e i

 

sub-projekt , kte í ud lají 10 min. 
prezentaci aktivit svého sub-projektu.V rámci programu bude také naplánován spole enský 
program. Pan Balek navrhnul, aby ka dá obce vytvo ila nást nku o její innosti.  

8) R zné

 

Starostové diskutovali o odm n za p ípravu projekt , která iní 4% podle Sm rnice pro 
organizaci práce Sekretariátu Mikroregionu Hranicko na p íprav projek .  
Tato odm na se konkrétn týká projekt , které byly schváleny: 

- Dlouhodob nezam stnaní a obnova venkova, který e í zam stnávání dlouhodob 
nezam stnaných ve venkovských regionech vytvo ením St ediska slu eb venkova  

- Po stopách vyu ívání v trné a vodní energie, který vytvá í produkty turistického ruchu 
na úrovni mikroregionu 

Pan Miku

 

po ádal sní ení i odpu t ní ástky

 

z d vod , e pravidlo za alo platit a po 
podání projektu a navíc se jedná o projekty pilotní, ze kterých budou moci erpat zku enosti i 
ostatní obce. Pan Horník navrhnul sní ení na 2%. Rada schválila sní ení odm ny na 2%  

http://www.kr-olomoucky.cz


                                                                                                                                 

 
v t inou hlas .

 
Pan Jure ka se v pr b hu tohoto jednání omluvil z jednání a nezú astnil se 

tudí ani hlasování.  

Pan Balek informoval radu o  obsahu programu Rozvoje komunitního a regionálního ivota  
na  p ípravu Nada ního fondu, který by podporovala neziskové organizace po ádající kulturní 
a spole enské akce. Rada odsouhlasila podporu podání ádosti na tento projekt v t inou 
hlas .

 
Pan Jure ka se tohoto jednání ani hlasování nezú astnil.  

Zástupce CpKP pan krabal shrnul harmonogram aktualizace Strategie rozvoje MR Hranicko 
informoval o zahájení prácí na situa ní analýze MR Hranicko, uvedl, e je d le ité aby byla 
komplexní a zahrnovala také ostatní MR jako Rozvodí a Záhoran. Definitivní aktualizovaná 
podoba strategie bude hotová do konce roku.  

Nakonec byly starost m obcí p edstaveny a rozdány nové propaga ní materiály o MR 
Hranicko a projektu INNOREF.  

P edseda MR Hranicko A. Horník pod koval panu starostovi Miku ovi za zaji t ní 
ob erstvení, propaga ních materiál , které obdr el ka dý ú astník a radu ukon il.

       

Zapsala:  aneta Valová, Sekretariát MR Hranicko    

Ov ili:

 

Antonín Horník 
Vladimír Jura ka          
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