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Zápis ze Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Jeseník
konaného dne 20.4.2010 od 15,00 hod. v České Vsi, v hotelu Zlatý Chlum

Přítomni: 19 členů , viz. přiložená presenční listina.

Na shromáždění delegátů OHK se nesešla nadpoloviční většina členů (min. 33 z celkových 65), proto bylo podle Statutu OHK Jeseník, čl. 4 a Jednacího řádu OHK Jeseník § 16 odst. 3 - 6 po 30-ti minutách svoláno náhradní shromáždění – při nezměněném pořadu jednání. Toto shromáždění se pak může usnášet při jakémkoli počtu přítomných. K platnosti usnesení je třeba opět souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů. 


1.	Prezence účastníků – každý účastník obdržel materiály k jednání: zprávu předsedy představenstva, zprávu dozorčí rady, zprávu o činnosti úřadu, hospodářskou výsledovku za rok 2009 návrhy na činnost v roce 2010 a plán hospodaření OHK na rok 2010. .

2.	Jednání zahájil v 15,30 hod. předseda představenstva Bořivoj Minář. Uvítal všechny přítomné a poděkoval za účast na SD 2010 místostarostovi MUDr.Staňu, Ing. Lubomíra Žmolíka starostu Lipové Lázně a předsedu SMOJ.A omluvil nepřítomnost předsedy představenstva OHK Šumperk Ing.Petra Hrbka a Ing.Alici Urbáškovou – ředitelku OHK Šumperk. 

Poté předseda představenstva navrhl zapisovatele a nechal o návrhu hlasovat:

Zapisovatel:   Jana Franková, ředitelka úřadu OHK
Výsledek hlasování:   19 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování


3.	Předseda Bořivoj Minář dále přednesl tyto návrhy, o kterých nechal hlasovat:


Ověřovatelé zápisu: Ing.Hana Pavlištová ,Ing.Stanislav Klár
Bylo odsouhlaseno všemi delegáty hlasování an blok.
Výsledek hlasování:   19 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Předseda Bořivoj Minář navrhl spojit mandátovou a volební komisi.
Návrh - mandátovou a volební komise: Martin Kuna, Ing.Jiří Žák, Michal Procházka. 

Poté bylo hlasováno společně o těchto návrzích jedním hlasováním (an blok), což bylo přítomnými odsouhlaseno a o návrzích hlasovali zároveň: 
Výsledek hlasování 16 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování
Tato komise si zvolila ze svého středu předsedu, kterým se stal Michal Procházka.

Návrhovou komisi.
Návrh – Ing.Leo Kováč, Ing.Pavel Perutka, Hlavatý Jaroslav
Výsledek hlasování 16 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování



4.	Ing. Bořivoj Minář přednesl navržený program jednání:

1.	Prezence účastníků
2.	Zahájení, volba zapisovatele	 
3.	Navržení a schválení orgánů shromáždění delegátů - skrutátora a ověřovatelů zápisu, 
mandátové, návrhové a volební komise
4.	Schválení programu jednání
5.	Zpráva předsedy představenstva o činnosti OHK 2009                                                                           
6.	Zpráva dozorčí rady o hospodaření OHK v roce 2009
7.	Zpráva ředitelky o činnosti úřadu v roce 2009
8.	Návrh rozpočtu a plánu činnosti OHK na rok 2010
9.	Pozvaní hosté – 
starosta města Jeseník Mgr.Petr Procházka 
předseda SMOJ Ing. Lubomír Žmolík 
předseda představenstva  OHK Šumperk Ing.Petr Hrbek
ředitelka OHK Šumperk Ing.Alice Urbášková
10.	Volba delegátů na XXII. Sněm HK ČR konaný 27.5. 2010 v Kongresovém centru Jezerka
      V Seči Ústupkách
11.	Volba delegátů na VH KHK OK konanou 12.5.2010 v hotelu Zlatý Chlum v České Vsi
12.	Diskuse
13.	Závěr

Poté vyzval přítomné k odsouhlasení programu jednání, který by měl zůstat podle podzákonných norem nezměněn.  
Výsledek hlasování:   19 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Závěr: program shromáždění delegátů byl přítomnými jednohlasně schválen.


5.	Ing. Bořivoj Minář informoval ve své zprávě přítomné o činnosti představenstva a úřadu OHK v uplynulém roce (viz příloha: Zpráva předsedy představenstva OHK Jeseník za rok 2009). 
Předseda představenstva informoval přítomné o dění ve věci zrušení detašovaného pracoviště cel a daní v Jeseník.
Prvotní jednání s řediteli Generálního ředitelství cel a daní v Olomouci a Šumperku proběhly na podzim roku 2009, dále byli osloveni dopisy ministr financí Ing. Janota a předseda vlády Ing.Fišerovi.P.Minář poděkoval všem členů, kteří sami oslovili s touto otázkou poslance Ing.Nowaka a Ing.Krilla, kteří v této věci interpelovali v poslanecké sněmovně.Detašované pracoviště v Jeseníku zůstává  nadále v Jeseníku, nicméně není známo na jak dlouhou dobu!
Ing.Minář dále informoval delegáty o dění v KHK OK, zmínil publikaci, která se vydala za podpory Olomouckého  kraje.V letošním roce bude publikace nově vydaná . Další  informací byla vydávání časopisu podnikatelů, na který přispívá Olomoucký kraj. Vydává se 3000 výtisků pro Olomoucký kraj . Každá komora zde publikuje své články a členové zde mohou inzerovat svou činnost.

Pan Minář znímil mise podnikatelů do Bulharska, která proběhla opět za podpory Olomouckého kraje.

Shromáždění dále obdrželo informace k projektům, které proběhly v uplynulém roce.Realizace projektu *INFORMAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE (InMP) při OHK v Jeseníku. Projekt má za úkol poskytovat zdarma podnikatelské veřejnosti informace a poradenství (legislativa EU, programy podpory MSP, možnosti využití dalších dotačních titulů, oborové informace atd.). Díky tomu se také zvýšil zájem o služby a činnost OHK Jeseník mezi ostatními i nečlenskými firmami. V tuto chvíli musí každá komora prokazovat udržitelnost projektu, účetní ztráta za rok 2009 je 28,36 Kč.
*PROJEKT VYTVOŘENÍ SÍTĚ KONTAKTNÍCH CENETR ĆESKO – POLSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCE.Zahájení projektu od 1.5.2010 do 30.4.2012.OHK získá 85 % dotaci z ERDF a 5% dotaci ze státního rozpočtu.10%  si zajistí OHK Jeseník sama.Celkové náklady na celé období projektu jsou 74 tisíc €


Předseda představenstva zmínil Valnou Hromadu KHK OK – která letos proběhne v České Vsi v Hotelu Zlatý Chlum 12.5.2010. 

OHK Jeseník má současný stav členské základny 65 právnických a fyzických osob.
SD OHK Jeseník vzalo zprávu předsedy na vědomí.

6.	P. Zdenka Fedorová, předsedkyně dozorčí rady seznámila přítomné se zprávou dozorčí rady o hospodaření a kontrole činnosti OHK Jeseník za rok 2009 (viz příloha – Zpráva dozorčí rady Okresní hospodářské komory v Jeseníku). Byla provedena kontrola rozvahy, výkazu zisků a ztrát k 31.12. 2009, při které nebyly shledány závady. 
Předseda představenstva navrhl hlasovat o schválení zprávy dozorčí rady OHK Jeseník: 

Výsledek hlasování :	19 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 
Zpráva dozorčí rady byla jednohlasně shromážděním delegátů (SD) schválena.

7.	Ředitelka úřadu OHK seznámila podrobněji přítomné se zprávou o činnosti OHK Jeseník a hospodaření úřadu v roce 2009 (viz přiložená Zpráva ředitelky o činnosti úřadu květen 2009 – duben 2010 a VÝSLEDOVKA Okresní hospodářské komory Jeseník za období 1.1. 2009 - 31.12. 2009). 
Shromáždění delegátů vzalo zprávu ředitelky OHK na vědomí.

Závěr: SD bere na vědomí zprávu předsedy představenstva za rok 2009.
           SD schvaluje zprávu předsedkyně dozorčí rady za rok 2009.
SD bere na vědomí zprávu ředitelky o činnosti úřadu květen 2009 – duben 2010.


8.	Ředitelka J.Franková seznámila přítomné členy s plánem činnosti na rok 2010 (viz - příloha Návrhy na činnost OHK Jeseník v roce 2010).
Poté ředitelka Franková přednesla členům komory návrh rozpočtu na rok 2010 (viz – příloha Plán hospodaření OHK Jeseník na rok 2010). Tento plán hospodaření byl sestaven podle aktuálních skutečných výdajů a předpokládaných reálných příjmů. Tento plán hospodaření obdrželi všichni delegáti při prezenci. O návrhu rozpočtu na rok 2010 bude hlasováno zároveň s návrhy na činnost OHK Jeseník v r. 2010.

Předseda OHK nechal o předloženém plánu a o návrhu rozpočtu OHK Jeseník na rok 2009 hlasovat.
Výsledek hlasování:	19 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování

Závěr:  SD schvaluje návrhy na činnost OHK na rok 2010 a zároveň jednohlasně schvaluje předložený rozpočet OHK Jeseník na rok 2010 (tj. plán hospodaření).

9.	Hosté Shromáždění delegátů OHK Jeseník:

Předseda představenstva předal slovo hostům, první se ujal slova místostarosta Města Jeseník MUDr.Jiří Staňa. 
Místostarosta pan Staňa delegáty informoval o záměru města Jeseník o přeměně kotle na ekologičtější kotle na biomasu.Dotaci by chtěli vyřídit ještě do voleb v letošním roce.Představitelé představenstva OHK Jeseník, město Jeseník informovalo o tomto záměru na představenstvu 29.3.2010. OHK Jeseník požaduje zlepšení přístupu informací od zastupitelů města Jeseník.Podnikatelé by měli být informováni a velkých záměrech a není možné, aby jim bylo oznámeno ( konstatováno ), že již je projekt připraven . Místostarosta uznal, že  město pochybilo!
Ing.Žmolík poděkoval za pozvání na SD 2010.Informoval delegáty o připravovaných projektech mikroregionu Jesenicko a sdružení měst a obcí Jesenicka( dále jen SMOJ ).SMOJ vyjádřil podporu v otázce zrušení celního úřadu v Jeseníku.


10. Volba delegátů na XXII. Sněm HK ČR –

Ing. Minář informoval shromáždění o nutnosti zvolit dva delegáty na příští sněm HK ČR konaný 27. 5. 2010  v Kongresovém centru Jezerka V Seči Ústupkách.
 Přítomní se shodli na potřebě zvolení ještě dalších dvou delegátů-náhradníků.
Návrhy delegátů:
Ing. Bořivoj Minář – souhlas s kandidaturou
Ing. Roman Stárek – souhlas s kandidaturou

Návrhy na delegáty-náhradníky:
Ing.Pavel Perutka - souhlas s kandidaturou
Ing.Vladimír Odehnal - souhlas s kandidaturou 

Poté nechal předseda o navržených delegátech a náhradnících hlasovat an block, s čímž přítomní delegáti souhlasili:
Výsledek hlasování o delegátech a jejich náhradnících –  17 pro, 0 proti, 2 se zdržel hlasování

Závěr: 
Delegáty Sněmu HK ČR konanému v roce 2010 byli Shromážděním delegátů OHK Jeseník zvoleni 
Ing. Bořivoj Minář a Ing. Roman Stárek.
Delegáty – náhradníky byli zvoleni 1. Ing.Pavel Perutka  a 2. Ing.Vladimír Odehnal.

Omluva a odchod Pana Sekota. Nyní je počet delegátů 18.


10.	Volba delegátů OHK Jeseník na Valnou hromadu KHK OK – období 2010 –2012 

Ing. Minář informoval přítomné nutnosti volby  delegátů  počtu 5 delegátů a 2 náhradníků na VH KHK OK. 
Návrh SD OHK Jeseník:
Ing.Bořivoj Minář – souhlas s kandidaturou 
Výsledek hlasování:	17 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Prvním delegátem na VH KHK OK byl zvolen Ing.Bořivoj Minář, předseda  představenstva OHK.

Ing.Cyril Svozil – souhlas s kandidaturou 
Výsledek hlasování:	17 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Druhým delegátem na VH KHK OK byl zvolen Ing.Cyril Svozil, místopředseda  představenstva OHK.

Ing. Hana Pavlištová – souhlas s kandidaturou 
Výsledek hlasování:	17 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Třetím delegátem na VH KHK OK byl zvolen Ing.Hana Pavlištová.

Josef Morong st. – souhlas s kandidaturou 
Výsledek hlasování:	17 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Čtvrtým delegátem na VH KHK OK byl zvolen Josef Morong st.

Ing.Václav Sládek – souhlas s kandidaturou 
Výsledek hlasování:	17 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Pátým delegátem na VH KHK OK byl zvolen Ing.Václav Sládek.

První náhradník 
Ing.Stanislav Klár – souhlas s kandidaturou 
Výsledek hlasování:	17 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Prvním náhradníkem na VH KHK OK byl zvolen Ing.Stanislav Klár, místopředseda  představenstva OHK.

Druhý náhradník 
Ing.Roman Stárek – souhlas s kandidaturou 
Výsledek hlasování:	17 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Druhým náhradníkem na VH KHK OK byl zvolen Ing.Roman Stárek.


Závěr:  
Delegáty na období 2010 -2012 VH KHK OK za OHK Jeseník :
Ing. Bořivoj Minář, Ing. Cyril Svozil, Ing.Pavlištová, p. Josef Morong st., Ing. Václav Sládek.
Jejich náhradníky jsou Ing. Stanislav Klár a Ing. Roman Stárek.


12.	V diskusi, kterou otevřel předseda představenstva, se opět vrátil k záměru města Jeseník na výstavbu kotelny na biomasu.
Slovo dostal ing.Odehnal – místopředseda Priessnitzových lázní a.s. informace k výstavbě kotelny jsme získaly z posledního představenstva OHK Jeseník 29.3.2010, bylo  tam sděleno, že projet na výstavbu kotelny je již v závěrečné fázi.Pro náš kraj je důležitý cestovní ruch a lázeňství, obáváme se ze zkušeností z měst kde již kotelny stojí, že dojde ke zhoršení poletavého prachu v Jeseníku.Tím pádem dojde k odlivu turistů na Jesenicku !!
Dle informací Ing. Perutky, byly zadány pouze energetické audity v hodnotě 350 tisíc Kč.Pokud audit nevyjde, projekt nebude podán!!
Závěrem, Valná hromada navrhne usnesení k záměru Města Jeseník na výstavbu kotelny na biomasu.



Závěr: Návrhová komise přednesla SD následující návrh usnesení k odsouhlasení.

NÁVRH NA USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ OHK JESENÍK ZE DNE 20.4. 2010:

1.	Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu předsedy představenstva o činnosti OHK za r. 2009.
2.	Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu ředitelky úřadu OHK o činnosti za rok 2009.
3.	Shromáždění delegátů schvaluje zprávu dozorčí rady o hospodaření OHK Jeseník v r. 2009.
4.	Shromáždění delegátů schvaluje rozpočet a plán činností OHK Jeseník za rok 2010.
5.	Shromáždění delegátů schvaluje delegáty na XXII. Sněm HK ČR v Pardubicích: Ing. Bořivoj Minář, Ing. Romana Stárka  a jejich náhradníky: Ing.Pavel Perutka a Vladimír Odehnal.
6.	SD ukládá ředitelce úřadu OHK Jeseník zveřejňovat na WEBU OHK Jeseník všechna usnesení SD, představenstva OHK Jeseník i dozorčí rady a to včetně diskusního fóra.
7.	 Shromáždění delegátů schvaluje delegáty na VH KHK OK na roky 2010-2012 : Ing. Bořivoj Minář, Ing. Cyril Svozil, Ing.Hana Pavlištová,Josef Morong st., Ing. Václav Stárek  a jejich náhradníky: Ing.Stanislav Klár a Ing. Romana Stárka.
8.	SD Jeseník žádá vedení města Jeseník o průběžném informování o rozhodujících postupových krocích ve věci přípravy výstavby kotelny na biomasu.
9.	Doporučujeme zastupitelům měst a obcí Jesenicka,  informovat  o všech  investičních záměrech a projektech, které mohou mít vliv na podnik. prostředí, aby umožnili vypracování alternativních studií k těmto projektům a záměrům.
10.	SD žádá vedení města o předložení relevantních informací ve lhůtě 21 dnů před hlasováním M.Z. Jeseník o zahájení stavby RWC.

Hlasování o návrhu na usnesení SD: 17 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných delegátů.



Zapsala: Jana Franková		…………………………………..



Zápis ověřili: Ing.Hana Pavlištová     …………………………………..


		  Ing.Stanislav Klár	…………………………………..
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