MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 11. 2019

Bod programu:
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Předkládá:

Daniel Vitonský

Okruh zpracovatelů:

Mikroregion Hranicko

Zpracoval:

Daniel Vitonský, 2. místostarosta města
Mikroregion Hranicko

Název bodu:

Mikroregion Hranicko - zvýšení členského příspěvku města Hranic

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
žádost mikroregionu Hranicko na zvýšení členského příspěvku městem Hranice.
2. VARIANTA
I:
2. schvaluje/neschvaluje
navýšení členského příspěvku městem Hranice pro mikroregion Hranicko na částku ...... Kč
na obyvatele města Hranic a paušální příspěvek ve výši 4 500 Kč.
3. ukládá
Finančnímu odboru zapracovat navýšení částky členského příspěvku města Hranic do
rozpočtu města 2020.
VARIANTA II:
2. trvá na
ponechání příspěvku v původní výši.

Důvodová zpráva:
Viz. soubor "Aktivity MR - pro město Hranice 2019 final.doc".
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
1_Mikroregion Hranicko - příspěvěk 2019.docx
2_Mikroregion Hranicko_Stanovy-nové-052018.doc
Členské příspěvky mikroregionu Hranicko za rok 2019
obec
1 Bělotín

Počet
obyvatel

Paušál

11 Kč na obyvatele

Celkem

1838

4500

20218

24718

2 Býškovice

416

4500

4576

9076

3 Černotín

770

4500

8470

12970

4 Dolní Těšice

66

4500

726

5226

5 Horní Těšice

156

4500

1716

6216

6 Horní Újezd

416

4500

4576

9076

18057

4500

198627

203127

1771

4500

19481

23981

461

4500

5071

9571

10 Klokočí

259

4500

2849

7349

11 Milotice nad Bečvou

289

4500

3179

7679

12 Opatovice

813

4500

8943

13443

13 Partutovice

508

4500

5588

10088

14 Polom

283

4500

3113

7613

15 Potštát

1179

4500

12969

17469

16 Radíkov

161

4500

1771

6271

17 Skalička

616

4500

6776

11276

18 Střítež nad Ludinou

818

4500

8998

13498

19 Špičky

287

4500

3157

7657

20 Teplice nad Bečvou

384

4500

4224

8724

21 Ústí

560

4500

6160

10660

22 Všechovice

864

4500

9504

14004

23 Zámrsky

252

4500

2772

7272

7 Hranice
8 Hustopeče nad Bečvou
9 Jindřichov
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STANOVY
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Hranicko“
___________________________________________________________________
________
Článek I.
Název a sídlo členů dobrovolného svazku obcí
Členy svazku jsou:
Obec Bělotín
IČ 00301019 zastoupená starostou obce Mgr. Eduardem
Kavalou se sídlem Bělotín 151, PSČ 753 64
Obec Býškovice
IČ 00636134 zastoupená starostou obce JUDr. Ladislavem
Lesákem
se sídlem Býškovice 71, PSČ 753 53
Obec Černotín
IČ 00301141 zastoupená starostou obce Ing. Jiřím
Andrýsem
se sídlem Černotín 1, PSČ 753 68
Obec Dolní Těšice IČ 00636215 zastoupená starostkou obce Petrou Kočajnarovou
se sídlem Dolní Těšice 11, PSČ 753 53
Obec Horní Těšice IČ 00636266 zastoupená starostou obce Mgr. Petrem Čechem
se sídlem Horní Těšice 31, PSČ 753 53
Obec Horní Újezd IČ 00636274 zastoupená starostkou obce Alenou Veličkovou
se sídlem Horní Újezd 83, PSČ 753 53
Město Hranice
IČ 00301311 zastoupené starostou města Jiřím Kudláčkem
Se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice, PSČ 753 37
Městys Hustopeče nad Bečvou IČ 00301329 zastoupený starostkou Ing. Júlií
Vozákovou
se sídlem Náměstí míru 21, Hustopeče nad Bečvou, PSČ 753 66
Obec Jindřichov
IČ 00301345 zastoupená starostou Jaromírem Blahou
se sídlem Jindřichov 19, PSČ 753 01
Obec Klokočí
IČ 00301361 zastoupená starostou Oldřichem
Šnajdárkem
se sídlem Klokočí 40, PSČ 753 61
Obec Milotice nad Bečvou IČ 00636398 zastoupená starostkou Bc. Hanou
Bezděkovou
se sídlem Milotice nad Bečvou 59, PSČ 753 67
Obec Opatovice
IČ 00301655 zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem
Kuchařem
se sídlem Hlavní 170, Opatovice, PSČ 753 56
Obec Partutovice

IČ 00301701 zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Šindlerem
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se sídlem Partutovice 61, PSČ 753 01
Obec Polom
IČ 00850675 zastoupená starostkou Mgr. Martou Koubkovou
se sídlem Polom 52, PSČ 753 65
Město Potštát
IČ 00301795 zastoupené starostou Reném Passingerem
se sídlem Zámecká 1, Potštát, PSČ 753 62
Obec Radíkov
IČ 00301841 zastoupená starostou Lubomírem Foltýnkem
se sídlem Radíkov 48, PSČ 753 01
Obec Skalička
IČ 00301949 zastoupená starostkou Petrou Kočnarovou
se sídlem Skalička 109, PSČ 753 52
Obec Střítež nad Ludinou IČ 00302023 zastoupená starostou Ing. Petrem Pajdlou
se sídlem Střítež nad L. 122, PSČ 753 63
Obec Špičky
IČ 00850705 zastoupená starostou Ing. Vladimírem Zamazalem
se sídlem Špičky 56, PSČ 753 66
Obec Ústí
IČ 00600849 zastoupená starostou obce Liborem Vykopalem
se sídlem Ústí 33, PSČ 753 01
Obec Všechovice IČ00302228 zastoupená starostou obce Radovanem Mikušem
se sídlem Všechovice 17, PSČ 753 53
Obec Zámrsky
IČ 00600881 zastoupená starostou obce Arnoštem Palou
se sídlem Zámrsky 23, PSČ 753 01
Článek II.
Název a sídlo dobrovolného svazku
Název dobrovolného svazku zní: „Mikroregion Hranicko“ (dále jen svazek).
Sídlo svazku: Tř. 1. máje č.p. 328, 753 01 Hranice.
Článek III.
Předmět činnosti
Předmětem činnosti svazku obcí je:
1. realizace aktivit v oblasti ekonomického rozvoje,
2. rozvoj venkova a kvality života,
3. rozvoj cestovního ruchu,
4. rozvíjení kulturních a historických hodnot regionu,
5. všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území,
6. propagace svazku a jeho zájmového území,
7. vzdělávací aktivity
8. vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku
obcí.
9. společný postup k řešení programů regionální politiky Olomouckého kraje, ČR,
případně EU
10. spolupráce s regionálními, národními a nadnárodními orgány a institucemi.
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Jde především o činnosti, které povedou k řešení problémů:
a) zemědělského i nezemědělského podnikání,
b) nezaměstnanosti,
c) spolkové činnosti,
d) rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
e) společná péče o památky na území dobrovolného svazku,
f) využití obnovitelných zdrojů energie,
g) podpora a marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
h) společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
i) podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve
vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů
pozemkových úprav,
j) podpora řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí,
k) spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU,
vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu,
biologicky rozložitelného komunálního odpadu, budování kompostáren,
skladování a likvidace nebezpečného odpadu,
l) svazek zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zajišťuje
jeho činnost pro členské obce svazku,
m) administrativní činnosti společné pro více obcí.

Článek IV.
Orgány svazku
Orgány svazku jsou:
a) valná hromada,
b) předseda svazku, místopředseda
c) rada svazku,
d) kontrolní komise.
Článek V.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Rozhoduje o všech záležitostech
svazku, není-li dále stanoveno jinak.
2. Valnou hromadu tvoří zástupci členských obcí svazku a to buď starostové, nebo
místostarostové. Každá členská obec může být na valné hromadě zastupována jen
jedním zástupcem.
3. Členská obec má právo a povinnost zúčastňovat se jednání valné hromady
prostřednictvím svého zástupce.
4. Do pravomoci valné hromady náleží:
a) schvalování, doplňování a změny stanov,
b) volby předsedy svazku, místopředsedy svazku, kontrolní komise a rady svazku,
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5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

5.

c) schvalování výše členských příspěvků,
d) schvalování zpráv o činnosti svazku,
e) schvalování rozpočtu svazku a jeho změn, závěrečného účtu spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření svazku nebo auditu za uplynulý kalendářní
rok, schvalování vstupu dalších obcí do svazku, zániku členství ve svazku v případě
porušení stanov,
f) schvalování majetkového vyrovnání s obcí vystupující ze svazku,
g) rozhodování o nakládání s majetkem svazku, přijetí movitých věcí či nemovitostí
do majetku svazku, jiných věcí, které svazek získá za účelem plnění předmětu
činností vymezeného zakladatelskou smlouvou a těmito stanovami,
h) rozhodnutí o zrušení svazku a rozdělení likvidačního zůstatku.
K platnému usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech
zástupců členských obcí.
Usnesení valné hromady jsou pro členy svazku závazná.
Usnesení valné hromady podepisuje předseda a místopředseda svazku.
Valná hromada se schází nejméně 2x ročně. Valná hromada je schopná se usnášet, jeli přítomna nejméně nadpoloviční většina všech zástupců členských obcí. V případě,
že se nesejde nadpoloviční většina všech zástupců členských obcí, není valná
hromada usnášeníschopná. Předseda valné hromady je v tomto případě povinen
valnou hromadu rozpustit a svolat náhradní zasedání valné hromady nejpozději do
14-ti dnů. Nesvolá-li předseda náhradní zasedání valné hromady ve stanoveném
termínu, učiní tak předseda kontrolní komise.
Článek VI.
Předseda svazku
Předseda svazku zastupuje svazek navenek a je statutárním orgánem svazku.
V době nepřítomnosti je předseda svazku (dále jen předseda) zastupován
místopředsedou svazku (dále jen místopředseda).
Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda
nebo místopředseda.
Do pravomoci předsedy patří zejména:
a) svolávání jednání valné hromady v souladu s čl. V odst. 7 těchto stanov a řízení
těchto jednání. Je povinen svolat jednání valné hromady, požádá-li o to alespoň
50 % členů svazku,
b) příprava podkladů pro jednání valné hromady,
c) zajišťování administrativní činnosti svazku,
d) realizace běžného hospodaření svazku podle schváleného rozpočtu
e) včasné zajištění přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý rok krajským
úřadem nebo auditorem, nejpozději do 31. června následujícího roku.
Předseda je dále povinen zejména:
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a) zajistit odeslání oznámení o konání valné hromady členským obcím nejpozději do
10 dnů před zasedáním valné hromady svazku s uvedením místa a doby konání
zasedání, pro jeho zveřejnění na úřední desce obecních úřadů členských obcí,
b) zajistit odeslání návrhu rozpočtu a návrhu závěrečného účtu svazku obcím, pro
jejich zveřejnění na úředních deskách obecních úřadů členských obcí. Při
zveřejnění návrhu rozpočtu a závěrečného účtu svazku současně stanoví lhůtu
pro podání připomínek občanů členských obcí.
c) předložit ročně ke schválení zprávu o činnosti svazku valné hromadě
6. Funkční období předsedy svazku jsou 4 roky.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Článek VII.
Rada svazku
Rada svazku (dále jen „rada“) je výkonným a koordinačním orgánem svazku.
Rada se schází podle potřeby.
Radu tvoří předseda svazku, místopředseda (místopředsedové) svazku a další členové
rady. Počet členů rady je lichý a činí nejméně 7 a nejvíce 11 členů.
Do působnosti rady patří zejména:
a) realizace usnesení valné hromady,
b) zpracování návrhu rozpočtu svazku,
c) příprava řádného a mimořádného jednání valné hromady,
d) plnění dalších úkolů daných valnou hromadou a úkolů, které nejsou svěřeny
ostatním orgánům svazku.
e) schvalování účetní závěrky
V případě, že je radě svěřeno rozhodování, je pro přijetí rozhodnutí nutná
nadpoloviční většina všech členů rady.
Funkční období rady jsou 4 roky.

Článek VIII.
Kontrolní komise
1. Kontrolu hospodaření svazku provádí kontrolní komise, která je tříčlenná a je volená
valnou hromadou. V čele kontrolní komise stojí její předseda, který je volen členy
kontrolní komise. Funkční období kontrolní komise jsou 4 roky.
2. Kontrolní komise se schází v termínech podle plánu kontrol. Je-li to nezbytně nutné,
může jednání kontrolní komise svolat její předseda mimo termín stanovený plánem
kontrol.
3. Kontrolní komise předkládá zprávu o své činnosti valné hromadě.
Článek IX.
Společná ustanovení o orgánech svazku
1. Zápis z jednání valné hromady podepisuje předsedající zasedání a zapisovatel. Zápis
schvalují dva ověřovatelé zápisu.
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2. O průběhu jednání rady svazku a kontrolní komise a o jejich rozhodnutích se pořizují
písemné zápisy podepsané zapisovatelem a předsedou těchto orgánů.
3. Zápisy z jednání valné hromady a z jednání rady svazku, jakož i z jednání kontrolní
komise se ukládají v sídle svazku.
4. Zápisy jsou uloženy k nahlédnutí všem občanům členských obcí, členům
zastupitelstev členských obcí, členům orgánů svazku, předsedovi a radě svazku u
obecního úřadu zajišťujícího administrativu svazku v sídle svazku. Kopie zápisů obdrží
všechny členské obce.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Článek X.
Majetek
Dobrovolný svazek obcí ke dni vzniku nemá žádný majetek.
Majetek svazku je tvořen členskými příspěvky, budou-li valnou hromadou
odsouhlaseny.
Členské příspěvky jsou splatné v odsouhlasené výši a struktuře vždy k 31. 3.
kalendářního roku.
Majetkem svazku se stávají také veškeré vložené a poskytnuté finanční prostředky či
jiné hodnoty, které svazek získá za účelem plnění předmětu činnosti vymezeného
v těchto stanovách.
Majetek svazku lze používat výhradně za účelem plnění předmětu činnosti
vymezeného těmito stanovami.
Postup při hospodaření s majetkem svazku upravují předpisy schválené valnou
hromadou a finanční hospodaření se řídí schváleným rozpočtem.

Článek XI.
Zdroje příjmů svazku
Činnost svazku je financována z finančních prostředků, které tvoří zejména:
a) příspěvky řádných členů svazku, budou-li valnou hromadou odsouhlaseny,
b) dobrovolné příspěvky členů svazku,
c) podpůrné prostředky a dary,
d) příjmy z vlastních zdrojů.
Článek XII.
Hospodaření svazku
1. Svazek, odsouhlasí-li to valná hromada, sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle
něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků
hospodaření se provádí do 6 měsíců po skončení kalendářního roku. Svazek předloží
výsledek přezkoumání hospodaření krajským úřadem nebo auditorem
zastupitelstvům členských obcí, po schválení přezkoumání hospodaření svazků valnou
hromadou.
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2. Finanční prostředky svazku jsou vedeny na zvláštním účtu. Svazek vede o svém
hospodaření samostatné účetnictví oddělené od účetnictví členských obcí.
3. Návrh závěrečného účtu svazku musí být vhodným způsobem zveřejněn v členských
obcích svazku nejméně po dobu 15-ti dnů před jeho projednáním valnou hromadou
svazku.
4. Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn v členských obcích nejméně
po dobu 15-ti dnů před jeho projednáním na jednání valné hromady svazku.
5. Vyúčtování výsledku hospodaření svazku se provádí do 6-ti měsíců po skončení
kalendářního roku.
6. Závěrečný účet svazku se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně
po jeho schválení valné hromady svazku.
Článek XIII.
Práva a povinnosti členů svazku
1. Každý z členů svazku má právo:
a) určit svého zástupce ve valné hromadě,
b) volit orgány svazku a navrhnout kandidaturu svého zástupce do těchto orgánů
c) kontrolovat činnost svazku a uplatňovat cestou svého zástupce návrhy k činnosti
svazku,
d) využívat majetek a zařízení svazku,
e) na úhradu administrativních a věcních nákladů vzniklých v souvislosti s činností ve
prospěch svazku.
2. Každý člen svazku má povinnost:
a) napomáhat podle svých možností činnosti svazku,
b) hradit členské příspěvky v souladu s ust. čl. IX. odst. 3 a čl. X těchto stanov.
Článek XIV.
Rozdělení zisku a podíl na úhradě při ztrátě
Případný zisk nebo ztráta se rozpočítávají rovným dílem na jednotlivé členy svazku,
nestanoví-li valná hromada jinak.
Článek XV.
Práva občanů členských obcí
Občané členských obcí jsou oprávněni:
a) účastnit se jednání valné hromady, nahlížet do zápisů o jejím jednání,
b) podávat orgánu svazku písemné návrhy,
c) uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu svazku a k závěrečnému účtu svazku buď
písemně nebo ve lhůtě stanovené při jejich zveřejnění nebo ústně na jednání valné
hromady.
Článek XVI.
Členství ve svazku
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1. Členství ve svazku je dobrovolné a vzniká podpisem zakladatelské smlouvy. Další člen
může do svazku vstoupit pouze se souhlasem ostatních členů svazku schválením
valnou hromadou. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje k stanovám
svazku. Povinností nového člena je doložit souhlas zastupitelstva obce se vstupem do
dobrovolného svazku obcí.
2. Členství ve svazku zaniká písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta je 3 měsíční a počíná
běžet 1. den měsíce následujícího po podání výpovědi. Nekončí však dříve než
posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se
členem, který dal výpověď. Majetkové vyrovnání musí být schváleno valnou
hromadou svazku.
3. Členství zaniká v případě prokazatelného porušení stanov sdružení jeho členem, a to
rozhodnutím valné hromady svazku, které musí být schváleno nadpoloviční většinou
všech členů valné hromady svazku. Pro majetkové vypořádání platí předcházející
ustanovení.
Článek XVII.
Zrušení svazku
1. Svazek se zrušuje dohodou na návrh valné hromady, kterou musí schválit
nadpoloviční většina členů valné hromady.
2. Svazek zaniká výmazem z registrace. Návrh na výmaz podává na základě usnesení
valné hromady předseda svazku.
3. Likvidace majetku svazku se provede tak, že likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy
svazku rovným dílem.
XVIII.
Závěrečná ustanovení
1. V případě, že se vyskytnou otázky těmito stanovami neupravené, rozhoduje o jejich
řešení svým hlasováním valná hromada.
2. Změnu či doplnění těchto stanov lze provést pouze po předchozím schválení
zastupitelstvy členských obcí.
3. Ruší se Stanovy dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Hranicko“ ze dne 26.9.2013.
4. Tyto stanovy byly schváleny dne ………………….
5. Stanovy jsou vyhotoveny ve 22 výtiscích, přičemž každý člen svazku obdrží po jednom
svazku stanov.

V Hranicích dne ……………………….
Obec

Razítko + Podpis

Obec Bělotín
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Obec Býškovice

Obec Černotín

Obec Dolní Těšice

Obec Horní Těšice

Obec Horní Újezd

Město Hranice

Městys Hustopeče nad Bečvou

Obec Jindřichov

Obec Klokočí

Obec Milotice nad Bečvou

Obec Opatovice

Obec Partutovice

Obec Polom

Město Potštát

Obec Radíkov
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Obec Skalička

Obec Střítež nad Ludinou

Obec Špičky

Obec Ústí

Obec Všechovice

Obec Zámrsky
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