
Zápis z mimo ádné rady 3.kv tna 2005

  
Zú astn ní:

 
Horník Antonín /p edseda svazku/

 
Jura ka Vladimír PhDr. /starosta Hranic/ 

Lév Zden k /starosta St íte nad Ludinou/

 

Rajmund Sláma /starosta Pot tátu/ 

Veli ková  Alena /starostka Horní Újezd/   

Hosté: 

Ji í Dane Mgr. /zástupce CpKP/ 

Roman Haken /zástupce CpKP/ 

Jan Balek /zástupce sekretariátu DSO/  

Omluveni: 

Hübl Karel Ing. /starosta Teplic nad Be vou/ 

Radovan Miku /starosta V echovice/  

Pan Horník zahájil radu tím, e p e etl dopis od pana starosty z

 

Teplic nad Be vou, kde se 

uvádí, e mikroregion poru il n kolikrát Stanovy a e se dále nechce jakkoliv podílet na 

innosti mikroregionu. Dále pan Hübl uvedl, e nehodlá nic komentovat pouze v tom p ípad , 

e Teplice nebudou mít ádné závazky ani pohledávky. 

Pan Balek shrnul situaci a p edstavil mo né principy financování jednotlivých sub projekt a 

dofinancování kancelá e. V echny varianty jsou ov em pro jednotlivé obce zna n finan n 

zat ující a pan Sláma za Pot tát tyto varianty odmítl a p edal dopis s

 

odstoupením obce 

Pot tát od projektu Innnoref. K tomu se vyjád il i pan starosta z

 

Hranic, který zd raznil, e 

nechce, aby Hranice nesly rozhodující finan ní zát a je celkov skeptický k

 

celému 

projektu. Zám r m sta Hranic Revizalizace  m stské památkové zóny m sta z ejm nemá 

v partnerských regionech podporu a proto pan starosta Hranic nehodlá Hranice dále zavazovat 

jinými sub-projekty. 

K tomu pan Sláma uvedl, e není p esv d en  o vhodnosti projekt ani pro Pot tát. Pan 

Horník nadále uvedl, e projekt cestovního ruchu je vhodný pro v echny obce.  

e ení na dofinancování navr ené panem Balkem:

 



1/ Zajistit lobování u Olomouckého kraje a na MMR na zaji t ní dofinancování projektu a 

dále roz í it projekt na v t í území tedy na Lipensko. Pan Haken navrhl roz í ení je t o 

Vala sko-Mezi í sko a Keltsko. K

 
tomu se nikdo se starost nevyjád il. Dále navrhl 

nevy erpat celou ástku na sub-projekty a vtáhnout do sub-projektových zám r organizace 

z vn j ku nap . Charitu nebo nemocnici v Hranicích, které by si nesly sv j podíl ko-

financování. Zde paní Dvo áková uvedla, e je to proti pravidl m projektu, nebo pravidla 

projektu z EU jasn stanoví, e tyto sub-projekty musí být financovány ze 100 % co 

znamená 75 % z EU a 25 % musí vykrýt ú astník tedy Dobrovolný svazek obcí mikroregion 

Hranicko. Dále uvedla, e pro auditora z EU musí být z ejmé v echny finan ní toky. Tento 

audit by se v p ípad úsp chu projektu  konal v

 

roce 2011. Celých 100 % musí být pro sub-

projekty hrazeno z ú tu MR Hranicko, poté co  MR Hranicko obdr í 75 % platby z EU. 

Z toho plyne, e náklady si sub-projektanti hradí sami a do úhrady 75 % a poté dostanou 

plných 100 % z ú tu Hranicka.  

2/ Management sub-projekt

 

Pan Balek uvedl, e je t eba zajisti projektové a finan ní mana ery do jednotlivých sub-

projekt . U obcí a mikroregion , je t eba hledat tyto osoby a vytvo it organiza ní zázemí. U 

Rozvodí navrhl pan Balek paní mgr. Jurkovou. K tomu pan Sláma poznamenal, e v e s paní 

mgr. Jurkovou konzultoval, ale ta nemá zájem ú astnit se v projektu Innoref. U Hustope je 

p edpoklad, e by projektovým mana erem mohl být pan Franti ek Kopecký. U Záhoranu

 

paní u itelka z místní koly.  

Pan Sláma vyzvedl n kolik otázek pro ú astníky z

 

CpKP   a uvedl, e situace v projektu se 

stále m ní a CpKP není schopna ani odpov d t na otázky ani projekt zdárn koordinovat. 

Dále uvedl, e v echny sch zky nebyly poda ené a e na firmu CpKP není spolehnutí.  

K tomu pan Horník uvedl, e tedy je jasné, e Pot tát vyjád il jasné stanovisko, které je nutno 

akceptovat. Pan starosta Hranic také uvedl, e z ásti souhlasí s Pot tátem a bude uva ovat o 

ukon ení ú asti v projektu, nebo finan ní spoluú ast Hranic by byla dosti nemravná ,kdy si 

ani nem e rozhodnout co si m e do Hranic po ídit. Pan starosta Hranic uvedl, e pro 

Hranice je klí ové financovat výstavbu plaveckého krytého bazénu a revitalizovat historické 

centrum  Hranic K tomu pan Horník uvedl, e je mo no financovat projektové dokumentace. 

Dále pan Horník uvedl, e uva uje o mo nosti zafinancovat z projektu Innoref projektovou 

dokumentaci na opravu zámku v Hustope ích.   



Pan Lév je p edsedou mikroregionu Rozvodí a uvedl, e nedoká e p ed zastupitelsvem obhájit 

neustálé p ísp vky do mikroregionu Hranicko, kdy stále neví co si m e po ídit v

 
p ípad , e 

by se Rozvodí ú astnilo sub-projektu. Zd raznil, e prostor na co peníze vyu ít se neustále 

zú uje, co se i pro n j stává nep ijatelným.  Pan Haken vystoupil a ekl, e stále nevíme jako 

dopadne ko-financování a je tedy mo né, e obce nebudou muset p ispívat v bec  to je 

ov em riziko. 

Pan Balek se vracel k tomu,aby starostové odsouhlasili spole né mikroregionální akce. 

Navrhl:  Rozvoj cestovního ruchu, Energetické zdroje se zam ením na biomasu a bioodpady, 

Posilování sociálního  kapitálu, Nástroje rozvoje mikroregionu 

 

informa ní technologie. 

K t mto zám r m se starostové nevyjád ili, nebo uvedli, e tyto bude t eba p edlo it 

jednotlivým zastupitelstv m ke schválení. Pan Horník uvedl iniciovat sch zky s

 

bývalými 

st ediskovými obcemi jako jsou V echovice, B lotín a jednat s

 

nimi samostatn .

 

Pan Lév navrhl svolat sch zku v ech starost DSO MR Hranicko, aby v ichni byli 

informováni o nastolené situaci. 

Tím byly rada uzav ená. Pan Balek rozpracuje návrhy na mikroregionální projekty podrobn ji 

a svolá sch zku v ech starost mikroregionu.

  

Zapsala: Dvo áková Sv tlana 

   

Ov ili:

 

Horník Antonín                                                                          Jura ka Vladimír PhDr. 

P edseda svazku                                                                          místop edseda svazku
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