Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY MIKROREGIONU KRNOVSKO
ze dne 8. 12. 2016
Místo: Krasov, požární zborjnice
Přítomni: 19/25 – dle prezenční listiny (3 starostové přišli v průběhu konáí VH)
Omluveni: Mgr. Jan Bezděk - Dívčí Hrad, Jan Tomalský – Heřmanovice, Mgr. Pavel Šprinz
– Holčovice, Ing. Milan Kaloč – Janov, Mgr. Blanka Klimošková – Liptaň, Luboš Kmínek
– Petrovice
Neomluveni: Hosté: Program:
1)
Prezence účastníků
2)
Ekonomika mikroregionu:
- stav běžného účtu, účtu ČNB a pokladny
- plán inventur
- schválení příkazu předsedy mikroregionu k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků k 31. 12. 2016
- schválení inventarizační komise pro rok 2016
- odpisový plán na rok 2016
- revizní zráva k 30. 11. 2016
- schválení rozpočtu na rok 2017
- schválení rozpočtového výhledu na roky 2018-2019
- rozpočtové opatření č. 6
3)
Společné projekty (hasiči – vybavení zbrojnic + pořízení techniky, SFŽP
– kompostéry + štěpkovače, MMR – příprava společného setkání
s Jindřichohradeckou úzkorozchodnou tratí, Euroregion Praděd – společný projekt
MRK na vydání knihy historických fotografií)
4)
Projekt podávaný na MSK , individuální projekty (PRV, MSK)
5)
Veřejná finanční podpora - hodnocení, žádost obec Osoblaha, změny
v pravidlech atd
6)
Projekt mikroregionu - branný závod, který bude realizovat ZŠ Holčovice
7)
Zpráva o činnosti Mikroregionu Krnovsko za rok 2016
8)
Centrum společných služeb (Akční plán p. Zlatica Naumovská)
9)
Plán činnosti na rok 2017 - Strategie rozvoje mikroregionu Krnovsko
10)
Propagace přeshraniční spolupráce – historie a současnost (Den mikroregionu
Krnovsko)
11)
Závěr
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I.

Zahájení

Předseda Mikroregionu Krnovsko pan Luděk Volek zahájil 48. valnou hromadu MRK
a přivítal všechny přítomné.
Valná hromada byla usnášeníschopná, bylo přítom 16 z 25 členů.
1/48

Valná hromada
schvaluje
program 48. Valné hromady Mikroregionu Krnovsko.
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0

Program byl schválen bez připomínek.

II.

Informace ekonomky Zuzany Latochové

Ekonomka mikroregionu Zuzana
na běžných účtech a v pokladně.

Latochová

přednesla

informace

o

stavu

Stav běžného účtu, účtu ČNB a pokladny k 30. 11. 2016
2/48

BÚ Česká spořitelna
ČNB
Pokladna

1.416.724,04 Kč
1.946,95 Kč
15.512 Kč

Valná hromada
bere na vědomí
informaci o stavech bankovních účtů (ČNB 1.946,95
Kč), Česká
spořitelna (1.416.724,04 Kč) a pokladny (15.512 Kč) Mikroregionu
Krnovsko k 30. 11. 2016
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0

Plán inventur
Tento rok je opět připraven plán inventur, ve kterém jsou uvedeny termíny provedení
inventarizace, dále seznámení a proškolení inventarizační komise s výše uvedenými právními
předpisy v návaznosti na provedení inventarizace, zpracování závěrečné zprávy atd., který
podepsal předseda mikroregionu Luděk Volek
3/48

Valná hromada
schvaluje
plán inventur Mikroregionu Krnovsko pro rok 2016.
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0
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Schválení příkazu předsedy mikroregionu k provedení řádné inventarizace majetku a závazků
k 31. 12. 2016
Předseda MRK vydal příkaz k dnešnímu datu, kdy ustanovuje inventarizační komisi, která plní
funkci dílčí IK a zároveň funkci ústřední IK, dále vymezuje, na kterých účtech majetku
se provede fyzická či dokladová inventarizace.
4/48

Valná hromada
schvaluje
příkaz předsedy Mikroregionu Krnovsko k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků k 31. 12. 2016.
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0

Schválení inventarizační komise pro rok 2016
Byli navržni tito členové:

5/48

Zdenka Matyáštíková – předseda
Ing. Mojmír Pargač – člen
Marcela Hrancová - člen

Valná hromada
schvaluje
inventarizační komisi pro rok 2016, ve složení: Zdeňka Matyáštíková
- předseda, Ing. Mojmír Pargač - člen, Marcela Hrancová – člen.
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0

Odpisový plán na rok 2016
Bude se odepisovat nadále měsíčně, průměrná hodnota účetního odpisu je cca 380.000 Kč
ročně. V letošním roce jsme vyřadili a převedli do majetku obcí první a druhou etapu
víceúčelových hřišť. V příštím roce plánujeme odepsat modernizaci veřejných prostranství.
6/48

Valná hromada
schvaluje
odpisový plán na rok 2016.
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0
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Schválení rozpočtu na rok 2017
Všechny obce obdržely e-mailovou poštou vyrovnaný rozpočet MRK na rok 2017, kde příjmy
jsou 1.368.000 Kč a výdaje taktéž 1.368.000 Kč.
7/48

Valná hromada
schvaluje
bez výhrad rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2017.
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0

Schválení rozpočtového výhledu na roky 2018-2019
Z. Latochová - výhled a příjmy na rok 2018 jsou 1.377.000 Kč a na rok 2019 jsou 1.410.000
Kč. Paní Šárka Šmídová k dnešnímu dni přebrala potvrzené rozpočty a rozpočtové výhledy,
kde je vyznačeno datum vyvěšení a sejmutí na úřední desce, dále razítko a podpis starosty.
Jejím úkolem ještě bude zkontrolování vašich elektronických desek, kde se tyto data musejí
shodovat, a také přijímat usnesení z vašich veřejných zasedání, kde jste seznámili vaše občany
s rozpočtem a rozpočtovým výhledem mikroregionu.
8/48

Valná hromada
schvaluje
bez výhrad rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na roky
2018-2019.
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0

Revizní zpráva k 30. 11. 2016
Je zpracována k datu 30. 11. 2016, kde je uveden stav účtu a pokladny, dále příjmy a výdaje
a financování dle skutečnosti, taktéž k poslednímu dni měsíce listopadu, dle výkazu FIN
2-12M. Tuto zprávu podepsala stávající revizní komise. Příjmy – 929.592,30, výdaje
- 958.551,39 Kč. Rozdíl je obsažen ve financování.
9/48 Valná hromada
bere na vědomí
zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko
ke dni 30. 11. 2016.
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0
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Rozpočtové opatření č. 6
Doschválení usnesení
10/48 Valná hromada
schvaluje
dodatečně veškerá rozpočtová opatření za rok 2016, která byla předmětem
jednání správní rady Mikroregionu Krnovsko. Jedná se o tyto rozpočtová
opatření:
- RO č. 1 ze dne 18. 2. 2016,
- RO č. 2 ze dne 19. 5. 2016,
- RO č. 3 ze den 10. 6. 2016,
- RO č. 4 ze dne 11. 8. 2016,
- RO č. 5 ze dne 27. 10. 2016,
- RO č. 6 ze dne 8. 12. 2016.
Schválení valnou hromadou je na základě výsledku dílčího přezkumu
hospodaření MRK.
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0
11/48 Valná hromada
pověřuje
správní radu v plném rozsahu schvalovat neomezeně veškerá rozpočtová
opatření počínaje dnem 1. 1. 2017, a zároveň
VH u k l á d á
správní radě povinnost informovat valnou hromadu o přijatých
rozpočtových opatřeních.
Pověření valnou hromadou je na základě výsledku dílčího přezkumu
hospodaření MRK.
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0
12/48 Valná hromada
s c h v a l u j e,
že předseda Mikroregionu Krnovsko pan Luděk Volek je oprávněn
od zvolení do funkce předsedy svazku podepisovat veškeré smlouvy
týkající se DSO (včetně pracovněprávních vztahů). V době nepřítomnosti
předsedy MRK je oprávněn k podpisu smluv místopředseda MRK pan
Ing. Rostislav Kocián a Vlastimil Adámek.
Schválení valnou hromadou je na základě výsledku dílčího přezkumu
hospodaření MRK.
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0
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13/48 Valná hromada
schvaluje
dodatečně poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MRK za rok
2016, a to těmto subjektům:
- ZŠ Janáčkovo nám., příspěvková organizace, Janáčkovo nám. 17,
794 01 Krnov, IČ 00852546 - 5.000 Kč na materiální zajištění
6. ročníku žákovské ligy Mikroregionu Krnovsko ve stolním
tenise,
- Základní škola Holčovice, příspěvková organizace, 793 71
Holčovice, IČ 75029499 – 8.000 Kč na uspořádání Branného
závodu základních škol Mikroregionu Krnovsko,
- Hokejový klub Krnov mládež z. s., Bruntálská 1208/12, 794 01
Krnov - 100.000 Kč na dopravu dětí MŠ a žáků 1. stupně ZŠ
Mikroregionu Krnovsko na kurzy bruslení,
- TJ Tatran Město Albrechtice z. s., ČSA 10/23, 793 95 Město
Albrechtice, IČ 47656336 – 70.800 Kč na rozvoj mládežnického
šachu v Mikroregionu Krnovsko.
Schválení valnou hromadou je na základě výsledku dílčího přezkumu
hospodaření MRK.
- hlasování: pro 16, proti 0, zdr. se 0
Z. Latochová – v rozpočtu je schváleno 125 tis. Kč na atrakce pro děti. Využily doposud jen 3
obce. Zašlete mi prosím žádost do středy 14. 12. 2016.
V 10:29 hod. přišla p. Marta Otisková Huterová – Lichnov + dva další starostové

III.

Společné projekty

(hasiči
–
vybavení
zbrojnic
+
pořízení
techniky,
SFŽP
– kompostéry + štěpkovače, MMR – příprava společného setkání s Jindřichohradeckou
úzkorozchodnou tratí, Euroregion Praděd – společný projekt MRK na vydání knihy
historických fotografií)
Mgr. Skalka – bude se podávat projekt do Olomouce (hasiči) – 70 mil. Kč, zapojeny 2 obce
z polské strany, z české strany 9 obcí. Jednalo by se o nákup hasičské techniky, případně
rekonstrukce zbrojnic. Do konce roku musíme podat projektový záměr, do března žádost.
Předpoklad je, že až se podá projektový záměr, pojedeme na konzultaci. Přesné částky
budeme vědět tedy po konzultacích. VH by měla schválit záměr podání projektu „Chráníme
obě strany hranic“.
14/48 Valná hromada
schvaluje
záměr podání projektového záměru „Chráníme obě strany hranic“ do OP
ČR-PL.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
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Ing. Antony – podali jsme projekt – kompostéry, celkové náklady 6.180.000 Kč. Je to pro 11
obcí, které si zažádaly. Do konce roku budeme podávat projekt na MMR – Spolupráce obcí
při obnově a rozvoji venkova. Spolupráce by byla s mikroregionem Jindřichohradecko. Bylo
by to zaměřeno na přenos praxe a návazné aktivity. Max. se může žádat 200 tis. Kč, 70 %
dotace.
15/48 Valná hromada
bere na vědomí
správu specialisty Mikroregionu Krnovsko Ing. Pavla Antonyho.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
16/48 Valná hromada
schvaluje
záměr podání žádosti na MMR - „Spolupráce nezná hranic aneb podpora
spolupráce obcí Mikroregionů Krnovsko a Dačicko při rozvoji venkova“.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0

Z. Naumovská – na facebooku a stránkách MRK máme fotografickou soutěž, budou vybrány 3
nejlepší fotografie. Tři nejlepší fotografie budou oceněny tabletem – autor.
Prosím o zaslání – naskenování historických fotografií, byly by součástí polské výstavy.
Ing. Sýkorová – do klipu?
Mgr. Skalka – nejjednodušší je dát fotografii do laminovací folie a přichytit kolíčkama.
V rámci projektu je možné nakoupit i stojany.

IV.

Projekt podávaný na MSK, individuální projekty

Mgr. Skalka – opět podáme, potřebujeme souhlas od VH s podáním projektu.
17/48 Valná hromada
schvaluje
podání žádosti na společný projekt „Podpora poradenství, propagace
a aktivit v Mikroregionu Krnovsko 2017 na Moravskoslezský kraj.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
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V.

Veřejná finanční podpora

Ing. Antony – do 30. 9. bylo podáno 10 žádosti, SR o žádostech hlasovala.
Žádost č. 2
18/48 Valná hromada
schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko
na
rok
2017,
Mikroregionu
Sdružení
obcí
Osoblažska,
Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 75137925, ve výši 10.000 Kč
na projekt „Ochutnej Osoblažsko 2017“.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
Žádost č. 3
19/48 Valná hromada
schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko
na rok 2017, Obci Dívčí Hrad,
Dívčí Hrad č. 64, 793 99,
IČ 00576115, ve výši 10.000 Kč na projekt „Mezinárodní festival dětí
sjednocené Evropy - Osoblažsko“.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
Žádost č. 4
Předseda L. Volek navrhl částku 20.000 Kč pro VH pro Obec Osoblaha.
L. Volek – loni se vypracovala pravidla pro VFP a také je VH schválila. Na SR jsme se
rozhodli upustit pro další rok od vyhlašování VFP. Chceme podporovat společné akce
Mikroregionu Krnovsko, viz Hry bez hranic.
Ing. Sýkorová – mohli bychom obnovit výtvarnou soutěž pro školy.
20/48 Valná hromada
schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko
na rok 2017, Obci Osoblaha, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha,
IČ 00296279, ve výši 20.000 Kč na projekt „Osoblažské hudební léto“.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
Žádost č. 5
21/48 Valná hromada
schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko
na rok 2017 Obci Slezské Pavlovice, Slezské Pavlovice č. 16,
793 99, IČ 00576093, ve výši 10.000 Kč na projekt „Velký pavlovický den“.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
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Žádost č. 6
22/48 Valná hromada
schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko
na rok 2017 Přemyslovskému dvoru Slezské Pavlovice, Slezské Pavlovice
č. 12, 793 99, IČ 22749276, ve výši 10.000 Kč na projekt „IV. ročník
Velkého lukostřeleckého turnaje“.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
Žádost č. 7
23/48 Valná hromada
schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko
na rok 2017 sdružení Hokejová Liga Amatérů Mikroregionu Krnovsko
ve výši 50.000 Kč na projekt „Hokejová liga amatérů Mikroregionu
Krnovsko“.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
Žádost č. 8
24/48 Valná hromada
schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko
na rok 2017 TJ Lokomotiva Krnov, z. s., Bruntálská 1223/59, 794 01
Krnov, IČ 00575488, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů na trenéry
šachového oddílu.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
Žádost č. 9
25/48 Valná hromada
schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko
na rok 2017 TJ Tatran Město Albrechtice z. s., ČSA 10/23,
793 95 Město Albrechtice, IČ 47656336, ve výši 30.000 Kč na
reprezentaci, pořízení šachů, šachových hodin a zajištění turnajů.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
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Změna pravidel pro přidělování veřejné finanční podpory Mikroregionu Krnovsko
26/48 Valná hromada
schvaluje
doplněná Pravidla pro přidělování
Mikroregionu Krnovsko pro rok 2017.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0

VI.

veřejné

finanční

podpory

Projekt mikroregionu – branný závod ZŠ Holčovice, společný
projekt IPA a Mikroregion Krnovsko

L. Volek – letošní branný závod byl velice podařený. ZŠ Holčovice si podala žádost do VFP,
vyřadili jsme, nesplnili podmínky. Podpoříme společný projekt MRK. Dalším společným
projektem bude projekt s IPA Policie ČR. Proběhl již první ročník, jednotlivé obce podpořily
tuto akci.
27/48 Valná hromada
schvaluje
uspořádání společných akcí v roce 2017 – branného závodu Mikroregionu
Krnovsko v Holčovicích a II. ročníku Pochodu přátelství společně s IPA
Policie ČR Město Albrechtice.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0

VII. Zpráva o činnosti MRK za rok 2016
Předseda mikroregionu Luděk Volek přednesl zprávu o činnosti mikroregionu za rok 2016.
28/48 Valná hromada
bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti Mikroregionu Krnovsko za rok 2016.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0

VIII. Centrum společných služeb
Manažerka mikroregionu Zlatica Naumovská vybídla přítomné starosty k využívání služeb
svých i specialisty mikroregionu Ing. Pavla Antonyho.
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IX.

Plán činnosti na rok 2017

29/48 Valná hromada
bere na vědomí
Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2017.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
Navržená odměna pracovníků mikroregionu
30/48 Valná hromada
schvaluje
odměnu předsedovi Mikroregionu Krnovsko Luďku Volkovi
ve výši 10.000 Kč, účetní MRK Zuzaně Latochové 10.000 Kč,
projektovému manažerovi MRK Mgr. Michalu Skalkovi 10.000 Kč
a
administrativní
pracovnici
MRK
Bc.
Šárce
Šmídové
ve výši 10.000 Kč.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0

X.

Propagace přeshraniční spolupráce

Další společný projekt do EU Praděd – společný projekt s Powiatem Prudnik – vydání knihy
historických fotografií MRK.
Mgr. Skalka – Powiat Prudnik vydá knihu spojenou se setkáním, my budeme partnerem.
V rámci tohoto projektu zorganizujeme společenské hry. MRK – setkání starostů a výstava.
Doprovodný program – hry s historizující tématikou.
Z. Naumovská – výstava bude z fotografické soutěže MRK, fotografie budou vystaveny
v obcích i v Polsku. Den mikroregionu – navrhujeme Osoblahu.
Mgr. Skalka – projekt se připravuje manažerka mikroregionu Zlatica Naumovská, která Vám
zašle bližší informace. Podáme žádost v polovině února 2017. Potřebujeme schválení valnou
hromadou a znát počet obcí, které se budou her účastnit. Budou zajištěny autobusy.
Z. Naumovská – do 15. ledna potřebuji od obcí vyjádření, zda se chtějí akce zúčastnit. Je
připraveno 8 aktivit.
Název projektu – „Propagace přeshraniční spolupráce – historie a současnost“.
31/48 Valná hromada
schvaluje
uspořádání dvou projektů Mikroregionu Krnovsko podaných v rámci
Euroregionu Praděd ve spolupráci s Powiatem Prudnik – sportovní hry a
vydání historické publikace. Zodpovědná osoba za realizaci projektu
manažer Mikroregionu Krnovsko Zlatica Naumovská.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0
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Dne: 14. 12. 2016

Zpracoval: Bc. Šárka Šmídová

