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Zápis z jednání Správní rady Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 
(dále jen MOV) 

konané dne 26.3.2019 od 15:00 hodin 

na Zámku, Zámecká 24, Uherský Ostroh 687 24 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny , všech 8 členů Správní rady MOV 

Omluveni: 0 osob 

        

Úvod a přivítání přítomných: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. – předseda Mikroregionu 

Ostrožsko-Veselsko, dále jen ,,předseda MO“ 

 

Dále byl přednesen návrh programu jednání dle řádně rozeslané pozvánky:  

1. Zahájení 

 a. volba předsedajícího SR 

 b. volba zapisovatele  

 c. volba ověřovatele zápisu  

 d. program Správní rady 

2. Hospodaření MOV 

           a. předběžné výsledky hospodaření za rok 2018  

b. čerpání rozpočtu 1-2/2019 

c. rozpočet Projektu rozvoje a profesionalizace 

3. Informace o dosavadním průběhu realizace projektu ,,Rozvoj a profesionalizace         

Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko,, - vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců členských obcí 

Mikroregionu 

 a. harmonogram školení 

 b. evaluační přehledy 

4. Příprava zadávacího řízení v rámci dynamického nákupního systému na zajištění  

telekomunikačních a datových služeb pro členské obce MOV. 

5. Aktuální informace o vypsaných výzvách pro obce MAS Ostrožsko a Horňácko (za účasti 

zástupce MAS) 

6. Účast MOV na významných kulturních akcích (včetně Slavností vína 2019 v Uherském 

Hradišti 

7. Různé 

 a. Cenová nabídka na tvorbu nových webových stránek www.ostrozsko-veselsko.cz 

 b. Existence stávajících webových stránek www.ostrozsko.cz 

c. Využití reklamní plochy zadní strany malované cyklomapy MOV směr Uh.Ostroh 

 d. Žádost mažoretek o finanční podporu 

 e. Protipovodňová opatření – nefunkční srážkoměr Boršice u Blatnice 

8. Závěr 

 

Ad. 1. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, program jednání     

 

Předseda MOV Petr Kolář přivítal všechny přítomné a členy Správní rady MOV. 

 

              Návrh na předsedajícího SR:  JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 

              Ověřovatelé zápisu SR:    Ing. Martin Křižan, Bohuslav Vávra 

 Zapisovatelka:     Ing. Marie Kotásková, Bc. Kateřina Hanáková 

http://www.ostrozsko-veselsko.cz/
http://www.ostrozsko.cz/
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Usnesení č. 1: 

Správní rada volí předsedajícího, ověřovatele a zapisovatele valné hromady a schvaluje 

program jednání ve smyslu předloženého návrhu.               

         

 a. volba předsedajícího SR   JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 

 

       Hlasování ( 8 , 0, 0) – schváleno  

 

    b. volba zapisovatele   Ing. Marie Kotásková, Bc. Kateřina Hanáková 

 

       Hlasování ( 8 , 0, 0) –  schváleno  

 

    c. volba ověřovatele zápisu  Ing. Martin Křižan, Bohuslav Vávra 

 

       Hlasování ( 8 , 0, 0) – schváleno  

 

     d. program Správní rady 

       Hlasování ( 8 , 0, 0) – schváleno  

 
           

Ad. 2.  Hospodaření MOV 

 

a. předběžné výsledky hospodaření za rok 2018  

Účetní MOV Ing. Marie Kotásková seznámila členy Správní rady s hospodařením MOV a 

čerpáním rozpočtu k 31. 12. 2018 

• Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2018 – celkové příjmy 3 103 346,- Kč, celkové výdaje 998 

801,- Kč. Stav finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2018 činil: 2 305 442 Kč. 

Kladné saldo rozpočtu je způsobeno, tím že byla uhrazena poslední splátka za prodej 

internetové sítě a dotačně byl předfinancován projekt Rozvoj a profesionalizace 

Mikroregionu. Kladné saldo rozpočtu roku 2018 bude krýt záporné saldo rozpočtu 2019.  

 

b. čerpání rozpočtu 1-2/2019 

Účetní MOV Ing. Marie Kotásková seznámila členy Správní rady s hospodařením MOV a 

čerpáním rozpočtu k 28. 02. 2019 

• Čerpání rozpočtu k 28. 02. 2019 – celkové příjmy 0,- Kč, celkové výdaje 343 713,- 

Kč. Uhrazeny výdaje na projekt Profesionalizace Mikroregionu. Celkové saldo rozpočtu -343 

713,- Kč. Záporné saldo rozpočtu je způsobeno, tím že nebyly zatím hrazeny členské 

příspěvky obcí.  

 

c. rozpočet Projektu rozvoje a profesionalizace 

Účetní MOV Ing. Marie Kotásková seznámila členy Správní rady s financováním projektu 

rozvoj a profesionalizace Mikroregionu.  

K 28.02.2019 obdržel Mikroregion prostředky z dotace ve výši 953 749 Kč, z dotace bylo 

profinancováno 456 731 Kč výdajů související s projektem. Další žádost o zálohu na dotaci 

bude zpracována v měsíci květnu.  

 

 

Usnesení č. 2a :  

Účetní MOV paní Ing. Marie Kotásková seznámila členy Správní rady s hospodařením MOV 

za    rok 2018 
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Usnesení č. 2b 

Účetní MOV paní Ing. Marie Kotásková seznámila členy Správní rady ss čerpáním rozpočtu 

1-2/2019 

 

Usnesení č. 2c  

Účetní MOV paní Ing. Marie Kotásková seznámila členy Správní rady s rozpočtem Projektu 

rozvoje a profesionalizace 

 

 

 

 

        
Ad. 3. Informace o dosavadním průběhu realizace projektu ,,Rozvoj a profesionalizace         

Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko,, - vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců členských 

obcí MOV 
 

 a. harmonogram školení – postupuje dle požadavků, odškoleno bylo již 12 školení, 

dalších 29 termínů je naplánováno a 19 termínů zbývá naplánovat. Pokud bude postupovat 

tempo kurzů stejně, mělo by se všech 60 školení stihnout v plánovaném termínu Projektu do 

31.3.2020 

 

 b. evaluační přehled – školení se dosud zúčastnilo 34.7% zastupitelů našeho MOV a 

48.8% úředníků našeho MOV. Celkem se zúčastnilo alespoň jednoho kurzu 34 zastupitelů a 

61 úředníků, což je celkem 95 osob. Jednou z podmínek Projektu je minimální účast alespoň 

100 proškolených osob. Jelikož se jedná o 12. školení ze 60ti školeních, pak bude tato 

podmínka splněna v brzké době. Průměrné hodnocení kurzu účastníky je nad 90% 

spokojenosti a vědomostního přínosu účastníkům. 

 

Usnesení č. 3 

Manažer MOV paní Kateřina Hanáková seznámila členy Správní rady s dosavadním 

průběhem Projektu vzdělávání MOV. 

 

 

 

 

Ad. 4.  Příprava zadávacího řízení v rámci dynamického nákupního systému na zajištění  

telekomunikačních a datových služeb pro členské obce MOV 

Usnesení č. 4:   

Manažer MOV paní Kateřina Hanáková seznámila členy Správní rady MOV s přípravou ZŘ 

DNS s tím, že zástupci všech členských obcí mají za úkol aktualizovat podklady pro zadávací 

řízení, počet SIM karet a aktuální využívání telekomunikačních služeb. 

Správní rada MOV souhlasí s přípravou zadávacího řízení na zajištění telekomunikačních 

služeb v rámci dynamického nákupního systému a aktualizací potřebných dat pro zadávací 

řízení. 

 

Hlasování (8, 0, 0) – schváleno 
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Ad. 5   Aktuální informace o vypsaných výzvách pro obce MAS Ostrožsko a Horňácko 

(za účasti zástupce MAS a TEWIKO) 

 

 

Usnesení č. 5:  

Zástupce MAS paní Jana Bujáková seznámila členy Správní rady MOV s aktuálními výzvami 

pro obce. 

Zástupce společnosti TEWIKO a Envipartner paní Dita Hromková seznámila členy Správní 

rady MOV s nabízenými sestavami kovových prvků  a dále s aktuální pasportizací. Správní 

rada MOV pověřila manažerku MOV rozesláním nabídky a ceníku prvků společnosti 

TEWIKO a nabídkou pasportizace společnosti Envipartner členům Správní rady. 

 

Ad. 6. Účast MOV na významných kulturních akcích (včetně Slavností vína 2019 

v Uherském Hradišti 

 

Usnesení č. 6:  

Správní rada MOV souhlasila s účastí zástupců MOV na významných kulturních akcích.  

 

- na nejbližší kulturní akci – Putování po Blatnických bůdách dne 18.května 2019 , kde 

bude prezentován MOV jedním stánkem a prodejem reklamních předmětů MOV a 

dále vystoupením pěveckých sborů obcí MOV.  

 

- na Slavnosti Vína v Uherském Hradišti září 2019 - členské obce rozepíší tabulku 

s přehledem souborů reprezentujících MOV 

Hlasování (8, 0, 0) schváleno 

 

Ad. 7. Různé 

a. cenová nabídka na tvorbu nových webových stránek MOV www.ostrozsko-

veselsko.cz 

 

 

Usnesení č. 7a:  

Správní rada MOV souhlasí s cenovou nabídkou na tvorbu nových webových stránek Ing. 

Bohumila Smutného, Ivančice, v hodnotě 14.500,- Kč. Bc. Kateřina Hanáková zajistí 

prostřednictvím pana Ing. Smutného tvorbu nových webových stránek ostrozsko-veselsko, 

což zahrnuje registraci domény, webhostingu, zprovoznění redakčního systému wordpress,  

vytvoření designu a základní struktury webu. 

Hlasování (8, 0, 0) schváleno 

 

b. existence stávajících webových stránek www.ostrozsko.cz 

 

 

Usnesení č. 7b:  

Správní rada souhlasí s prozatímním zachováním stavájících webových stránek 

www.ostrozsko.cz do doby zpracování stránek nových. 

Hlasování (8, 0, 0) schváleno 

 

 

 

http://www.ostrozsko-veselsko.cz/
http://www.ostrozsko-veselsko.cz/
http://www.ostrozsko.cz/
http://www.ostrozsko.cz/
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c. Využití reklamní plochy zadní strany malované cyklomapy MOV umístěné u 

cyklostezky Veselí n.M., V Dědině, směr Uh.Ostroh 

 

Usnesení č. 7c:  

Správní rada MOV souhlasí se zveřejněním základních informací Mikroregionu Ostrožsko-

Veselsko na celé  zadní ploše cyklomapy, Veselí n.M., ul. V Dědině, a to: Logo MOV, slogan 

MOV, adresa nových webových stránek MOV www.ostrozsko-veselsko.cz + vhodné 

turistické informace. Bc. Kateřina Hanáková má za úkol zajistit potřebný reklamní polep na 

zadní stranu této malované cyklomapy MOV. 

 

Hlasování (8, 0, 0) schváleno 

 

 

d. Žádost Svazu mažoretek a twirlingu ČR-NBTA o finanční podporu Zemského 

kola mažoretek konaného v Hluku dne 6.dubna  ve výši 15.000,- Kč 

 

Usnesení č. 7d:  

Správní rada MOV nesouhlasí s jednorázovou finanční podporou mažoretek. 

 

          Hlasování (0, 8 , 0) – neschváleno 

 

e. Protipovodňová opatření – oprava nefuknčního srážkoměru Boršice u 

Blatnice, dle cenové nabídky společnosti Kocman ve výši 33.190 Kč vč.DPH 

 

Usnesení č. 7e:  

Správní rada MOV nesouhlasí s opravou srážkoměru dle cenové nabídky společnosti 

Kocman. 
 

Hlasování (0, 8, 0,) – neschváleno 

Ad. 8. Závěr 

Předseda poděkoval všem přítomným členům Správní rady za účast.  

 

Předseda Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko:  

  

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Martin Křižan      Bohuslav Vávra 

 

.............................................         .............................................             
            

http://www.ostrozsko-veselsko.cz/
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