Zápis z mimo ádného zasedání rady DSO MR Hranicko ze dne 20.4.2005
P ítomni:
Antonín Horník /Hustope e nad Be vou/
Vladimír Jura ka PhDr. /Hranice/
Radovan Miku /V echovice/
Zden k Lév /St íte nad Ludinou/
Rajmund Sláma /Pot tát/

Hosté:
Václav Vomá ka Ing. /OÚ Hustope e/
Roman Haken /CpKP, st ední Morava/
Ji í Dane /CpKP, st ední Morava/
Jan Balek /sekretariát DSO MR Hranicko/

Omluveni:
Ing. Karel Hübl /Teplice nad Be vou/

Program:
Spolu-financování projektu INNOREF

Pan Horník p ivítal v echny zú astn né na mimo ádné rad . Uvedl, e smyslem této rady jsou nové
informace o financování a spolu-financování projektu. Dále uvedl, e v záv ru rady se bude
projednávat uzav ení smlouvy o externím poradenství s CpKP, st ední Morava.

Pan Balek uvedl, e byla zji t na d le itá informace o spolu-financování sub-projekt .Sub-projekty
musí být hrazeny ze 100 %. Co znamená, e 75 % uhradí EU a 25 % musí být uhrazeno z národních
zdroj . Z toho plyne, e MR Hranicko musí doplatit sub-projektantovi 25 % z vlastních prost edk .
Jeliko se tato zodpov dnost p esouvá na MR Hranicko bylo pozastaveno vydání inzerátu o vyhlá ení
ve ejné výzvy k p edkládání sub-projekt .

Pan Balek p ipravil n kolik variant dofinancování, které jsou uvedeny v tabulkách v podkladových
materiálech. V t chto dal ích tabulkách je rozvrstveno spolu-financování i z dal ích mo ných zdroj
MMR 12,5 %, Olomoucký kraj 6,25 % a na MR Hranicko zbývá 6,25 %. Informace ohledn dotací
z MMR a Olomouckého kraje budou ov em známy pozd ji, proto s nimi nelze v sou asné dob pln
po ítat. Stanovisko Olomouckého kraje bude známo koncem kv tna 2005 a stanovisko MMR a
koncem srpna 2005.

Dále pan Balek uvedl, e je nutno si uv domit, e jsme v situaci, kdy se p edpokládalo i dofinancování
kancelá e nositeli sub-projekt . V sou asné situaci je ov em z ejmé, e pokud by nositel byl jen malá
obec ,nebo nezisková organizace, stavíme tím tohoto nositele do velmi nevýhodné situace. Je t pan
Balek znázornil schéma finan ních tok . Hlavní partner po le peníze na dofinancování sub-projektu na
kancelá mikroregionu ve vý i 75 % a kancelá po le nositeli sub-projektu dále celou ástku ve vý i
100 % v ech vykázaných náklad . Budou dva typy nositel sub-projekt

Hlavní nositel tzv. Lead

participant a jen nositel tzv. participant. Pan Balek uvedl, e ka dý sub-projekt musí mít svého
projektového i finan ního mana era.

Navr ené varianty:
Nultá varianta je zachování stávajícího stavu

velká role a fin. zát

nositel sub-projekt . Riziko této

varianty je odstupování men ích obcí a mikroregion .Zde by bylo t eba zajistit smlouvami pomoc
s dofinancováním od ostatních obcí mikroregionu Hranicko.

Varianta . 1

obce se slo í pom rnou ástí tak jako dosud jen s jiným procentuálním roz len ním.

Systém by byl 23 % pau áln a 77 % dle po tu obyvatel. Jedná se o 7.420,- K pau álu a 18,50 K na
obyvatele.

Varianta . 2

obce se slo í jen do ur ité vý e a zbytek se pokryje z vlastních zdroj Mikroregionu /

co by byl rozvojový fond MR viz. návrh sm rnice pana Balka/

Varianta . 3

kombinace nulté varianty a krytí z rozvojového fondu. Zde je ov em riziko, e se t ko

budou odhadovat p íjmy fondu.
U p enesení zát e na nositele sub-projektu je riziko, e tyto typy organizací /nemocnice, charita/
nebudou chtít nést finan ní zát

na provoz kancelá e.

Pan Horník v e shrnul: MR Hranicko vytvo ila sekretariát a kancelá a v první fázi to vypadalo, e
máme pom rn hodn pen z, ale je nutno zd raznit, e na i partne i z Itálie a z
ecka jsou oproti nám zast e eny státními zdroji financování. V této v ci jsme v nevýhod , peníze
t ko sháníme a p ená íme finan ní zát

na obce. Sekretariát nem e dále pracovat na sub-

projektech, proto e tyto musí mít vlastní finan ní mana ery a projektové mana ery a ka dý subprojekt bude mít sv j rozpo et .Rozpo et se bude skládat tak jako u kancelá e z t chto stejných
polo ek : Náklady na lidské zdroje, administrativní náklady, náklady na investice max. do vý e 15 %
celého rozpo tu sub-projektu, náklady na cestovné, náklady na sch zky, náklady na propagaci,
náklady na externí poradce. Kancelá sekretariátu v Hustope ích je zodpov dná pouze za kontrolu a
monitorování celého projektu jako celku.

K tomu pan Dane uvedl, e tak velký projekt jako je INNOREF musí mít dal í lidi na zaji ování
sub-projekt . Bohu el s touto informací starostové nepo ítali. Pan Dane uvedl, e sekretariát
odpovídá pouze za kontrolu a sb r v ech informací a celkové reportování do EU. Zd raznil, e
administrativa jiných obdobných projekt je stejná. Pan Lév ekl, e ka dá dotace musí mít
vyú tování a je tedy jasné, e je t eba najít schopné ú etní mluvící anglicky které obhájí vyú tování.
Dále uvedl, e systém kdy v ichni p ispívají stejn podle pau álu a n kdo se má lépe a jiný ne spustí
lavinu odchod malých obcí z mikroregionu. Pan Dane navrhuje platit finan ní mana ery a
projektové mana ery jen ur itým úvazkem nap . jen 30 % - tedy práce na t etinový úvazek. Pan Haken
uvedl, e podmínka spolu-financování se nezm nila stále z stává povinnost financovat 25 % - co se
ale zm nilo, je e nem eme p ená et zát

na nositele sub-projekt . Dále uvedl, e je t eba vzít

v úvahu, e pracovní okruhy na sub-projekty jsou ji nastaveny a je t eba hledat potenciální nositele
v t chto tématech. Pan Haken navrhl rozhodnout se pro variantu v em plo n zvednout p ísp vky.

Pan Balek uvedl, e jen odsouváme problém financování a pan Dane

ekl, e je na té které obci,

jestli se chce podílet na sub-projektu. Pan Lév upozornil na nízké rozpo ty malých obcí. Pan Horník
uvedl, e klí ovou roli by m lo sehrát m sto Hranice. S tím pan starosta Hranic nesouhlasil, aby
m sto Hranice neslo klí ovou tíhu dofinancování projektu. Stále je t neví, jestli vyjde projekt na
Revitalizaci historických center obcí. K tomu promluvil pan starosta Pot tátu a ekl, e v dy byly
neshody kolem financování. Jasn

ekl, e na ka dém zasedání jsou nové informace a e od za átku

postrádal kvalitní vysv tlení projektu od zodpov dných lidí z CpKP. Dále pan starosta Sláma uvedl, e
vycítil, e pracovníci CpKP v bec nemají jasno co projekt obná í a e nerozumí moc dob e anglicky.
Pan starosta Sláma ekl, e plnou zodpov dnost za chybné pochopení jednotlivými starosty mají
pracovníci z CpKP a jen a pouze firma CpKP vyd lá na projektu, pro ostatní obce to bude dal í
finan ní zát . Pan Sláma také zhodnotil pracovní sch zky Pitnou vodu pro Hranicko a Revitalizaci
historických center obcí, které se konaly v pond lí 18.4.2005 za ú asti výcarského metodologa pana
Engelberta Ruosse a paní Loredany Alfare

koordinárorky projektu jako pom rn nevyda ené. Pan

starosta Sláma uva uje o vystoupení obce Pot tát z mikroregionu a uvedl, e nemá d v ru k lidem
z CpKP. Dále sd lil, e pln souhlasí s panem starostou Hranic

tedy odmítl, aby Hranice nesly

klí ovou finan ní zát . Sd lil, e i pro Pot tát je toto nové opat ení nep ijatelné.

Pan Haken reagoval slovy, e i pro CpKP je plno informací nových. Uvedl, e projekt má pro
mikroregion 2 p ínosy: jednak sekretariát na 3 roky, který m e zpracovat i jiné projekty a dále subprojekty do hranického regionu. Uvedl, e ka dý sub-projekt musí mít partnera i v R.
Na to reagoval pan starosta Jura ka PhDr. , e do INNOREFu dáme spoustu pen z a výsledkem
budou zase jen mapy, nebo popsané dokumentace a nic konkrétního a hmatatelného.

Následn prob hla diskuse mezi panem Dane em a panem Slámou, jestli v bec má smysl pracovat na
projektu Pitná voda pro Hranicko, kdy na konci bude výsledkem projektová dokumentace, která
m e asem zastarat.
Pan Miku uvedl, e by bylo vhodné hledat dal í zdroje dofinancování na kraji nebo na MMR, pop .
ze zeptat na pravidla jiných projekt nap . INTEREG III A. Uvedl, e dal í smlouvy a bo ní
procedury by nebyly vhodné z hlediska následné kontroly ze strany EU.
Pan Haken navrhl e ení roz í it projekt na území NUTS II st ední Morava.

Pan Horník otev el dal í jednání a to uzav ení smlouvy o poradenství s CpKP. V sou asné dob

ádná

smlouva není uzav ení tudí pro CpKP z toho neplyne ádná zodpov dnost v i mikroregionu
Hranicko. MR ov em pot ebuje konkrétní body uvedené ve smlouv za co CpKP ponese
zodpov dnost.
Pan Horník navrhl vyvolat je t jednou jednání s Olomouckým krajem ohledn dofinancování
projektu. Dále uvedl, e dal í mimo ádná rada se bude konat dne 3. kv tna 2005 v 8,00 hod
v Hustope ích, kde se dohodne dal í postup.

Zapsala: Dvo áková Sv tlana

Ov ili:
Antonín Horník

Vladimír Jura ka PhDr.

P edseda svazku

Místop edseda svazku

Usnesení mimo ádné rady DSO MR Hranicko ze dne 20.4.2005:
50/2005 RS
P edseda svazku ukládá p edstavitel m CpKP, st ední Morava dodání smlouvy o externí spolupráci do
p í tí rady MR tedy do 3. kv tna 2005.

51/2005 RS
P edseda svazku vyvolá dal í jednání ve spolupráci s p edstaviteli CpKP, st ední Morava na
Olomouckém kraji, kde se bude sna it zajistit zvý ení dofinancování projektu INNOREF
z p vodních 6,25 % na 12,5 %.
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