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Zápis ,x ustavující schůze Podhostýnského regionu, konané dne 8.2.1999 v zasedací
MěU v Bystřici pod Hostýnem.
Přítomní: viz prezenční

síni

listina

Jednání zahájil starosta Bystřice p. H. mgr. Zd. Pánek, přivítal přítomné a vyjádřil důležitost
tohoto setkání. Předal slovo starostovi obce Slavkov p. H. který byl členem přípravného
výboru tohto sdružení.
J. Mikšík,Slavkov: stručně charakterizoval region sestávající Z obcí rozložených V jižním
úpatí Hostýnských vrchů. Tento region je charakterizován jako industriálně zemědělská oblast
s velkým Zalesněním. Z toho se odvíjí převažující dřevozpracující pıúmysl S návaznosti na
Zemědě+lskou výrobu a zpracování zemědělských produktů. Tyto aktivity zajišťují obživu
,

největšímu procentu obyvatelstva tohoto regionu.

B. Škarpich, Rusava: předkládá jako zpracovatel návrh stanov sdIužení.Ty se skládají ze 4
hlavních bodů:
1. Registrace a složení Sdružení.
2.Postavení obecních zastupitelstev jednotlivých obcí.
3.

Sídlo Sdružení.

Vstupní přípěvek člena Sdružení.
Upozornil na to, že tento program má úzkou spojitost s Programem obnovy venkova a
přímou spojitost na vstup ČR do Evropské unie. Doporučuje rovněž, aby Bystřice byla členem
Sdružení, protože bude zastupovat své místní části Rychlov, Bílavsko, Hlinsko a Sovadinu.
4.

ing. Filip,

OÚ KM: Přiklání se rovněž k tomuto návrhu. Zdůvodňuje

bude jednat o ﬁnančních otázkách, často
Stavebním úřadem.

se

bude

skutečnost, že se často
jednat S orgány státní správy, např.

M. Smolka, Komárno:

upozorňuje, že Program obnovy vesnice je omezen počtem obyvatel
obcí a město by proto do Sdružení nemělo být zahrnuto.

Havránek, Bystřice: nesouhlasí se starostou Komárna. Zdůrazňuje, že by město Bystřice
mělo být S ohledem na výše uvedené důvody předřečníka zastoupeno ve výboru Sdružení.
ing.

mgr. Pánek, Bystřice: považuje Stanovy za návrh, protože nebyly předloženy včas, není
možno je objektivně připomínkovat. Navrhuje je přijmout jako návrh, který bude doplněn a
teprve potom schválen. Dále navrhuje rozšíření výboru o zástupce města Bystřice.

OÚ KM:

odkazuje na konzultace a doporučení Ministerstva pro místní rozvoj
ministerstvo přímo doporučuje, aby tzv. „jádrové město“, tzn. historické, soudní
doporoučuje však, aby
a politické středisko mikroregionu bylo účastno tohoto programu
vedení tohoto sdružení bylo z obcí.
ing. Slanina,

/MMR/.Toto

_

ing. Filip: cituje Z pilotní příručky pro rok 1999,

zúčastnit

i

kde jasně

města, mající V regionu postavení jako Bystřice

stojí,

p.

H.

že tohoto programu se

mohou

RARSM

Olomouc:

přítomným účastníkům ustavující schůze systém
způsob jejich
regionů na 5 kategorií. S tím souvisí
ﬁnancování. Konstatoval rovněž podmínky pro realizaci projektů od r. 2001. Celý region musí
vytvořit strategický plán svého rozvoje a Z něho se pak bude odvíjet tvorba jednotlivých
Studie jejich proveditelnosti budou obsahovat mnoho částí
projektů regionálních.
/ﬁnancování technické zabezpečení, sociální dopady etc./. Při splnění všech kriterií budou mít
projekty šanci na ﬁnancování Z prostředků EU. / 50%/. další část budou hradit obce, banky a
jiné ﬁnanční ústavy. Zde doporučuje obcím se nezadlužovat. Zvolením výboru Sdružení se
vytváří nutná podmínka na propojení ﬁnancování Z prostředků EU.
Obě agentury pro rozvoj střední Moravy - Olomoucká i Zlínská - budou na přípravě projektů
spolupracovat. Olomoucká bude předkládat projekty, jejich ﬁnancování bude realizovat
sekretariát. Zlínská bude zajišťovat informatiku.
Seznámil přítomné s prioritami projektů:
1. Podpora malým a středním podnikům: 30% prostředků jdoucích
ing. Kaštyl,

územně organizačního

osvětluje

členění

i

,

2.

do regionů.
Lidské zdroje: Zlepšení rekvaliﬁkace školení a p. /5%/.
,

Životní prostředí /10%/.
4. Infrastruktura: nikoliv kanalizace, ale komunikace /50%/.
5. Integrace regionu do EU: turistika, památky /5%/_
Na tomto místě Znovu apeloval, aby se obce nezadlužovaly.
3.

:

Následující diskuze se týkala především připomínek ke stanovám. S ohledem na čas bylo
doporučeno, aby Stanovy byly přijaty s tím, že v dalším postupu prací budou postupně

upravovány tak, aby všem členům vyhovovaly.
Ing. Kaštyl upozornil na to, že mnoho času nezbývá, protože do 19.2.1999 musí alespoň
jedna obec dodat požadavek o registraci Sdružení. Tato obec musí být pochopitelně členem
:

Sdružení.

Mgr. Pánek:

navrhl doplnit orgány Sdružení / čl. X/. ve znění
Orgány sdružení jsou: - shromáždění starostů /sněm/.
- předseda Sdružení (Zd. Sedlář, Chvalčov)
- 2 místopředsedové
( J. Mikšík, Slavkov Zd.
Havránek, Bystřice)
:

,

-

-

2 jednatele' (B. Škarpich, Rusava
Rajnochovice)

,J

_

Mrázek.

revizní skupina (R. Hradilík, Vítonice,

M. Smolka, Komárno,

Dále navrhl, aby ve čl. XIII. byla
věta: Funkci místopředsedy.
.

Po

krátké diskuzi byla

XXI/.

Loukov)
ohledem na Změnu ve čl.X. vypuštěna u písm.
Z. Mikulík,

S

..

změněna

i

výše vstupního vkladu na

Předsedající vyzval, aby členové Sdružení hlasovali
byly vzaty ke schválení?

kdo je

l.OOO.-

Kč

c/

druhá

za jednu obec.

/čl.

pro, aby takto upravené stanovy

Hlasováno: 15 členů hlasovalo pro přijetí takto upravených ovstanov. Stany byly
jednohlasně přijaty.
Po hlasování poděkoval předsedající všem přítomným a schůzi ukončil.
Zapsal: P.

Malének

