
   
Zápis z rady mikroregionu Hranicko  ze dne 25.5.2005 

Zú astn ní:

 
Antonín Horník /p edseda svazku/

 

Jura ka Vladimír PhDr. /starosta m sta Hranice/

 

Lév Zden k /starosta

 

obce St íte nad Ludinou/

 

Rajmund Sláma /starosta obce Pot tát/ 

Veli ková Alena /starostka obce Horní Újezd/ 

Hosté: 

Sencovici Pavel /starosta ernotína/ 

Ladislav Ptá ek ing. /p ekladatel/

 

Dane Ji í mgr. /CpKP st ední Morava/

 

Roman Haken /CpKP st ední Morava/

 

Jan Balek /sekretaritát/ 

Jitka Bucherová /sekretariát/ 

Sv tlana Dvo áková /sekretariát/ 

Loredana Alfare /koordinátorka projektu INNOREF  Itálie/ 

Engel Ruoss /metodický poradce projektu INNOREF 

 

výcarsko/ 

Program: 

1/Dopln ní len rady

 

2/Aktuální stav projektu INNOREF 

3/Sm rnice o vnit ní finan ní kontrole

 

4/Sm rnice pro organizaci práce sekretariátu 

5/Majetkové vyrovnání odstupujících len

 

6/Personální zm ny na sekretariátu

 

7/Smlouva s CpKP o externím poradenství 

8/Postup jednání na pracovní sch zce starost

  

1/Dopln ní len rady, 2/ Aktuální stav projektu INN0REF 

Pan Horník p ivítal

 

v echny zú astn né a shrnul celou situaci, pro jsme se se li. Dále pan 

Horník navrhl, aby byl na Valné Hromad navr en nový len za pana starostu z

 

Teplic . Pan 

Horník shrnul obsah sch zek ,které prob hly v

 

Regionech Rozvodí a Záhoran .Výsledek je 

takový, e obce budou ko-financovat projekt   INNOREF podle po tu obyvatel a m sto 



 
Hranice má zvá it svoji finan ní spoluú ast. Pan Horník se obrátil na pana starostu Slámu, 

zda na základ výsledk jednání mezi obcemi nezm nil své stanovisko odstoupit z

 
projektu 

INNOREF. Kdy ano tak, aby zvá il své setrvání coby len rady mikroregionu.        

Dále vystoupil pan Sláma, který uvedl, e své stanovisko nezm nil ani po jednání s

 
panem 

Balkem. Pan Sláma uvedl, e nechce být tím, kdo mikroregion bude rozbíjet, pokud ov em 

celý mikroregion bude jen o projektu INNOREF je ochoten z rady mikroregionu odstoupit. 

Pan Sláma uvedl, e ví, e nemá mo nost poskytnout záruky za platby a e zastupitelé, by mu 

tyto platby neschválili.  

Pan starosta Jura ka PhDr. uvedl, e pokud odejde Pot tát, tak to bude  problém a e bychom 

m li Pot tát p esv d it, aby v

 

projektu INNOREF z stal. Dále uvedl, e v

 

sou asné dob v í, 

e vyjde ko-financování jak z Olomouckého kraje, tak i z MMR. Uvedl, e je nutno jednat 

podle intuice. Tímto by cht l pana Slámu znovu poprosit, aby v projektu z stal.

 

Pan Dane poznamenal, e jednal se zástupci VAKu, kte í nabídli áste nou ko-financi na 

projekt Pitná Voda pro Pot tát ve vý i 400.000,- K .  

Dále promluvil pan Lév, který uvedl, e od r. 2007 budou v programu Lídr velké peníze na 

investi ní akce. Proto bychom m li setrvat 

 

tomto projektu, p edp ipravit se a v

 

ádném 

p ípad neodstupovat. Z NNOREFU m eme financovat stavební povolení a plány a ji 

budeme p ipraveni na mo nosti erpat peníze od r. 2007 na investi ní akce.  

Pan Sláma uvedl, e po ká, jak dopadne zastupitelstvo v Hranicích. Dále uvedl, e se stále 

m ní podmínky ko-financování. K tomu vystoupil pan Horník a ekl, e jednal s

 

politiky 

na eho regionu paní Jitkou Seitlovou a panem B ezinou, kte í nabídli pomoc formou 

lobbování za na e projekty. Dále pan Balek uvedl, e zpracoval návrh do zastupitelstva pro 

m sto Hranice a pan starosta Jura ka PhDr. tento návrh podpo í.

  

Hlasování o náhradníkovi do rady místo pana starosty z Teplic. Pan Horník navrhl pana 

starostu Tome ka, jako náhradník v p ípad nesouhlasu pana starosty Tome ka by byl pan 

starosta z ernotína 

 

p. Sencovici Pavel. Prob hlo hlasování. /5 hlas pro/

  

3/ Sm rnice o vnit ní finan ní kontrole

 

mikroregionu. Tato sm rnice byla schválena. 

Prob hlo hlasování. / 4 hlasy  pro, 1 se zdr el/. 



  
4/ Sm rnice o práci mikroregionu

 
na dal ích projektech. V p vodním návrhu bylo ze 

zpracovaných a schválených projekt odvád t na ú et mikroregionu 5 % ze schválené ástky. 

Nyní navrhl pan Balek tuto ástku sní it na 4 %. Pan Lév navrhl tuto sm rnici rozpracovat 

podle ástek kolik, která obec dostane prost edk a podle t chto hrani ních ástek 

odstup ovat vklady do mikroregionu. Prob hlo hlasování. Byl schválen návrh pana Balka

 

/4 hlasy pro , 1 se zdr el /.  

5/ Majetkové vypo ádání

 

odstupujících obcí: Jsou dv mo nosti a to vyrovnání jen 

lenských p ísp vk , nebo d lat pololetní ú etní záv rky. Pan Horník navrhl d lat pololetní 

ú etní záv rky. Pan Lév  navrhl dodr ování stanov v

 

ka dém p ípad , kde je vyrovnání

 

p ísp vk .

 

Majetkové vypo ádání musí schválit Valná hromada. Pan Lév navrhl do sou asné Valné 

hromady, která prob hne 7.6.2005 vyrovnání s

 

odstupujícími obcemi formou p ísp vk do 

mikroregionu. Od následující Valné hromady, ta obec která bude chtít vystoupit bude muset 

vy kat na mimo ádnou ú etní záv rku a nést ve keré náklady pom rných dílem.

  

6/ Personální zm ny na sekretariátu. 

Sle na Bucherová a paní Dvo áková daly ke 30.6. výpov . Na základ reakce zahrani ních 

koleg pracujících v

 

INNOREFU navrhla Sv tlana Dvo áková pracovat pro mikroregion 

pouze jako konzultantka projektu INNOREF na základ ivnostenského listu. S

 

tímto 

e ením pan Balek nesouhlasil a navrhl nové výb rové ízení.. Prob hlo hlasování. V ichni 

jsou pro / 6 

 

hlas / najít nového fin. mana era a projektovou asistentku. 

Dále vystoupila paní Loredana Alfare a navrhla starost m, aby zvá ili návrh paní Dvo ákové, 

která zná procesy a finan ní toky projektu INNOREF. Návrh nebyl akceptován. Bylo tedy 

dohodnuto, e paní Dvo áková bude pro mikroregion vypomáhat na ivnostenský list jen po 

dobu nezbytn nutnou k

 

zacvi ení nového fin. mana era.  

7/ Smlouva s firmou CpKP-st ední Morava

 

Do této smlouvy jsou zapracované sank ní ujednání v p ípad v asného nespln ní úkol . Dále 

je zde stanovena hodinová sazba za práci jednotlivých pracovník . A to 1000,- / 1 hod za 

práci moderátora a 500,-/1hod za ostatní odvedenou práci. Paní Dvo áková uvedla, e 

písemn i ústn po ádala pracovníky CpKP- st ední Morava o dodání výkaz k

 

následnému 

auditu. A to nejpozd ji do tvrtka 9. 6. 2005. Tyto výkazy p ekontroluje pan p edseda Horník 



 
a pan Balek. Následn prob hne audit doklad za zú tovací období leden- erven 2005 na 

centru regionálního rozvoje v Olomouci a to dne 13.6. 2005. Zde bude p edlo en výkaz firmy 

CpKP st ední Morava  auditorovi. Pokud tento auditor uzná doklady jako proplatitelné a 

uznatelné bude firm CpKP 

 
st ední Morava uhrazena ástka uvedena ve výkazech do 

30.6.2005 a tyto výkazy budou zahrnuty do finan ního erpání za ú etní období leden- erven 

2005. 

Dále pan Balek dodal, e je nutno do smlouvy doplnit konkrétní jména osob, která budou 

sekretariátu pomáhat. A to z d vodu odchodu pana mgr. Dane e z

 

firmy CpKP 

 

st ední 

Morava. Dal í p ipomínky ke smlouv nejsou a smlouva byla radou mikroregionu schválena.  

Zapsala: Dvo áková Sv tlana

  

Ov ili:

 

Antonín Horník                                                       Vladimír Jura ka PhDr. 

P edseda svazku                                                       místop edseda svazku

 



                          

Usnesení rady ze dne 25.5.2005 

52/2005 RS 

Rada svazku schválila sm rnice o vnit ní finan ní kontrole mikroregionu. Prob hlo hlasování

 

/4 pro, 1 se zdr el/.  

53/2005 RS 

Rada svazku schválila sm rnice o práci sekretariátu na projektech. Bylo schváleno, e p ípad 

úsp chu a schválení zpracovaného projektu sekretariátem, odvede úsp ná obec na ú et 

mikroregionu  4 % ze schválené ástky projektu. Prob hlo hlasování /4 pro, 1 se zdr el/ 



  
54/2005 RS 

Rada svazku schválila e ení majetkového vypo ádání odstupujících obcí ze svazku. Do 

nyn j í Valné hromady /7.6.2005/ bude vyrovnání provedeno formou vyrovnání lenských 

p ísp vk . Od této doby, která obec bude chtít vystoupit, bude muset ekat na mimo ádnou 

pololetní  ú etní záv rku a ponese ve keré zisky a ztráty spole ných mikroregionálních 

projekt 

 

rovnom rným dílem.

 

Prob hlo hlasování /v ichni pro 

 

5 hlas /

  

55/2005 RS 

Rada svazku navrhla ud lat nové výb rové ízení na finan ního mana era a projektovou 

asistentku. Prob hlo hlasování. /v ichni pro 

 

5 hlas /.
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