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Zápis ze Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Jeseník
konaného dne 27.4. 2009 od 15,00 hod. v České Vsi, na Ranči U ORLA

Přítomni: 19 členů (tj. 28,36% účast), viz. přiložená presenční listina.

Na shromáždění delegátů OHK se nesešla nadpoloviční většina členů (min. 34 z celkových 67), 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 2008, návrhy na činnost v roce 2009 a plán hospodaření OHK na rok 2009. Každý přítomný delegát s hlasovacím právem obdržel proti podpisu na presenční listinu SD - 1 barevně odlišený hlasovací lístek OHK Jeseník (s datem 27.4. 2009).

2.	Jednání zahájil v 15,30 hod. předseda představenstva Bořivoj Minář. Uvítal všechny přítomné a pozdravil  starostu města Jeseník Mgr.Petra Procházku, Ing. Petra Hrbka – předsedu představenstva OHK Šumperk.
Zároveň omluvil z účasti Ing. Lubomíra Žmolíka starostu Lipové Lázně a předsedu SMOJ, 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: Mgr. Hana Jurková, Zdenka Fedorová
Bylo odsouhlaseno všemi delegáty hlasování an blok.
Výsledek hlasování:   19 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Předseda Bořivoj Minář navrhl spojit návrhovou a volební komisi.
Návrh - návrhová a volební komise: Ing. Leo Kováč, Alena Kužmová, Zdeněk Přecechtěl. 

Poté bylo hlasováno společně o těchto návrzích jedním hlasováním (an blok), což bylo přítomnými odsouhlaseno a o návrzích hlasovali zároveň: 
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování
Tato komise si zvolila ze svého středu předsedu, kterým se stal Ing. Leo Kováč.


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 2008                                                                            
6.	Zpráva dozorčí rady o hospodaření OHK v roce 2008
7.	Zpráva ředitelky o činnosti úřadu v roce 2008
8.	Návrh rozpočtu a plánu činnosti OHK na rok 2009
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.	Mimořádná volba orgánů OHK Jeseník – člena představenstva OHK Jeseník
11.	Volba delegátů na XXI. Sněm HK ČR konaný 28.5. 2008 v Praze Čestlicích
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 v Krajské hospodářské komoře a Hospodářské komoře ČR.V loňském roce byl pan Minář zvolen předsedou představenstva KHK OK a také byl zvolen členem představenstva HK ČR.Hlavní činnost KHK OK byla publikace Olomouckého kraje kde jsme oslovili na 600 podnikatelských subjektů dle různých odvětví.Zadavatelem publikace je Olomoucký kraj.Z našeho region bylo osloveno 16 firem, čtrnáct firem se v publikaci objevilo.Publikace byla rozeslána na ZŠ,SOU SOŠ, vyšší odborné i VŠ.Je používána pro zahraniční cesty zástupců Olomouckého kraje.Dále pan Minář informoval o vydávání časopisu podnikatelů, na který opět přispěl Olomoucký kraj.Vydává se 3000 výtisků pro Olomoucký kraj.Každá komora zde publikuje své články a členové zde mohou inzerovat svou činnost.
Dále se pan Minář znímil o misy podnikatelů do Holandska, kde podnikatelé měli možnost navázat kontakty v Holandsku.
Mezi hlavními záležitostmi uvědomil členy OHK Jeseník o zamezení přetahování členů mezi komorami Olomouckého kraje.Jedná se hlavně o oslovování členů různými projekty a výhodami od HK Přerov.Ředitelé komor budou oslovovat pouze svůj region.

Shromáždění dále obdrželo informace k projektům, které proběhly v uplynulém roce a které se připravili a již byli doporučeny k financování .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 2008 je 31 697,37 Kč.
Schválený projekt pro rok 2009 – 2012  česko- polská spolupráce.


Předseda představenstva zmínil Sněm HK ČR – který letos proběhne v Praze 28.5. Letošní již XXI. Sněm. 

OHK Jeseník má současný stav členské základny 67 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 2008 (viz příloha – Zpráva dozorčí rady Okresní hospodářské komory v Jeseníku). Byla provedena kontrola rozvahy, výkazu zisků a ztrát k 31.12. 2008, 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 2008 (viz přiložená Zpráva ředitelky o činnosti úřadu květen 2008 – duben 2009 a VÝSLEDOVKA Okresní hospodářské komory Jeseník za období 1.1. 2008 - 31.12. 2008). 
Shromáždění delegátů vzalo zprávu ředitelky OHK na vědomí.

Závěr: SD bere na vědomí zprávu předsedy představenstva za rok 2008.
           SD schvaluje zprávu předsedkyně dozorčí rady za rok 2008.
SD bere na vědomí zprávu ředitelky o činnosti úřadu květen 2008 – duben 2009.


8.	Ředitelka J.Franková seznámila přítomné členy s plánem činnosti na rok 2009 (viz - příloha Návrhy na činnost OHK Jeseník v roce 2009).
Poté ředitelka Franková přednesla členům komory návrh rozpočtu na rok 2009 (viz – příloha Plán hospodaření OHK Jeseník na rok 2009). 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 2009 bude hlasováno zároveň s návrhy na činnost OHK Jeseník v r. 2009.

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 2009 a zároveň jednohlasně schvaluje předložený rozpočet OHK Jeseník na rok 2009 (tj. plán hospodaření).

9.	Hosté Shromáždění delegátů OHK Jeseník:

Předseda představenstva předal slovo hostům první se ujal slova starosta Města Jeseník Mgr. Petr Procházka. Pan starosta poděkoval všem přítomným podnikatelů, že podnikají v našem regionu, dále ohodnotil kladně spolupráci města a Hospodářské komory.Dále představil hlavní aktivity města Jeseník do konce volebního období.Hlavní akcí města Jeseník stavba RWC.Stavba aquacentra byla schválená zastupitelstvem.Předpokládané náklady jsou 350mil Kč a očekávaná dotace z ROP Střední Morava Je 90 mil.
Další velkou akcí je tzv. akce za podjezdem kde vznikne průmyslová zóna pro podnikatele projekt je již schválen z dotace česko-polské spolupráce.Pan starosta dále delegáty informoval a změně vytápění tepla pro městské byty.Město Jeseník Jedná o přeměně kotle na ekologičtější biomasu.Dotaci by chtěli vyřídit ještě do voleb v letošním roce.
Pan starosta dále nabídl hospodářské komoře a jejím členům možnost neformálního setkání.
Poslední slovo obdržel Ing. Petr Hrbek, předseda OHK Šumperk, který zdůraznil myšlenku spolupráce regionů Jesenicko a Šumpersko. Vyjádřil potřebu neustále lobovat za zájmy místních firem, a to společně nejdříve na úrovni okresních hospodářských komor.


10.	Mimořádné volby orgánů OHK Jeseník – člena představenstva OHK Jeseník
Předseda představenstva Ing. Minář poděkoval panu Pelcovi za práci v představenstvu OHK Jeseník
, předložil SD jeho rezignaci 
Poté převzala vedení SD volební komise zvolená v úvodu jednání. Tato komise konstatovala, že je přítomno 19 delegátů s hlasovacím právem, což souhlasí i s presenční listinou SD. K právoplatnému schválení je proto třeba min. počtu 10 hlasů. Nyní bude SD volit náhradního člena představenstva OHK.
Volby člena představenstva OHK Jeseník - 
Předseda Ing. Minář vyzval přítomné delegáty k podávání návrhů na člena představenstva OHK Jeseník. Návrhy z pléna SD: Mgr.Hana Jurková, Ing.Vladimír Odehnal, Martin Kuna. Uvedení delegáti souhlasili se svou kandidaturou.
Hlasování o těchto návrzích:
1 Mgr.Hana Jurková	-	  9 pro – 0 proti  – 10 se zdržel hlasování
2. Ing.Vladimír Odehnal	-	16 pro – 0 proti  –  3 se zdržel hlasování
3. Martin Kuna	             -	  8 pro – 0 proti  – 11 se zdrželi hlasování

Závěr: 
Nově zvoleným členem představenstva se stává: Ing. Vladimír Odehnal.




11. Volba delegátů na XXI. Sněm HK ČR –

Ing. Minář informoval shromáždění o nutnosti zvolit dva delegáty na příští sněm HK ČR konaný 28. 5. 2009 v Praze. Přítomní se shodli na potřebě zvolení ještě dalších dvou delegátů-náhradníků.
Návrhy delegátů:
Ing. Bořivoj Minář – souhlas s kandidaturou
Ing. Vladimír Odehnal – souhlas s kandidaturou

Návrhy na delegáty-náhradníky:
Ing.Pavel Perutka - souhlas s kandidaturou
Eva Foltýnová - 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 –  19 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Závěr: 
Delegáty Sněmu HK ČR konanému v roce 2009 byli Shromážděním delegátů OHK Jeseník zvoleni 
Ing. Bořivoj Minář a Ing. Vladimír Odehnal.
Delegáty – náhradníky byli zvoleni 1. Ing.Pavel Perutka  a 2. Eva Foltýnová.


12.	V diskusi, kterou otevřel předseda představenstva, se opět vrátil k tématu odlivu lidí z regionu.Ing.Minář   zmínil fakt, že z regionu odcházejí lidé do větších měst za prací,  a pokud mladí lidé odchází za studiem SŠ nebo VŠ do jiného regionu tak se již z větší části navrací zpět.Tento fenomén řeší KHK OK na úrovni obcí a hejtmanství OK. Problémem je, jak Ing.Minář podotkl na straně některých obcí, ty bohužel nemohou nabídnout z větší části stavební parcelu, nové byty, nebo využití pro rodinné příslušníky.
Tento stav se snažíme změnit na úrovni Olomouckého kraje, KHK OK a OHK připravovanou publikací, která bude řazena dle oborů a regionů. Publikace bude mít dva cíle, v prvé řadě bude informativní pro studenty SŠ a VŠ a v druhé řadě bude používána při misích Olomouckého kraje.








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

NÁVRH NA USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ OHK JESENÍK ZE DNE 27.4. 2009:

1.	Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu předsedy představenstva o činnosti OHK za r. 2008.
2.	Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu ředitelky úřadu OHK o činnosti za rok 2008.
3.	Shromáždění delegátů schvaluje zprávu dozorčí rady o hospodaření OHK Jeseník v r. 2008.
4.	Shromáždění delegátů schvaluje rozpočet a plán činností OHK Jeseník za rok 2009.
5.	Shromáždění delegátů schvaluje volbu člena představenstva: Ing. Vladimír Odehnal. 
6.	Shromáždění delegátů schvaluje delegáty na XXI. Sněm HK ČR v Praze: Ing. Bořivoj Minář, Ing. Vladimíra Odehnala  a jejich náhradníky: Ing.Pavel Perutka a Eva Foltýnová.

Hlasování o návrhu na usnesení SD: 19 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných delegátů.



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



Zápis ověřili: Zdenka Fedorová     …………………………………..


		  Mgr. Hana Jurková	…………………………………..


7 příloh:
Ř	Presenční listina SD OHK Jeseník konaného 27.4. 2009
Ř	Zpráva předsedy představenstva OHK Jeseník za rok 2008 a uplynulé volební období
Ř	Zpráva dozorčí rady Okresní hospodářské komory v Jeseníku o hospodaření OHK v r. 2008
Ř	Zpráva ředitelky o činnosti úřadu OHK Jeseník za rok 2008
Ř	Výsledovka za období 1.1. 2008 až 31.12. 2008
Ř	Návrhy na činnost OHK Jeseník v roce 2009
Ř	Návrh rozpočtu OHK na rok 2009 (tj. Plán hospodaření OHK Jeseník na rok 2009)

