
Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 
 

konané dne 12. 1. 2018 v Blatnici pod svatým Antonínkem 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: Bohuslav Vávra, Ing. Libor Zlomek 
 
Úvod a přivítání přítomných: Dr. Petr Kolář 
 
Dále byl přednesen návrh programu jednání dle řádně rozeslané pozvánky:  
 
Návrh programu:  
 

1. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu 
2. Hospodaření mikroregionu – čerpání rozpočtu k 31. 12. 2017 
3. Schválení rozpočtu na rok 2018 vč. střednědobého výhledu 
4. Informace k průběhu veřejné zakázky Mikroregionu na zajištění telekomunikačních a 

datových služeb pro členské obce Mikroregionu    
5. Doplňující informace k projektu cykloturistických map pokrývajících území 

Mikroregionu 
6. Realizace projektu „Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko“ - 

vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců členských obcí Mikroregionu  
7. Účast Mikroregionu na aktivitách Regionu Slovácko a Turistické asociace Slovácko 
8. Přehled akcí s účastí Mikroregionu   
9. Různé 

Závěr 
 
 
  Ad. 1. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, program jednání     
 
Předseda Mikroregionu Petr Kolář přivítal všechny přítomné a členy Valné hromady 

MOV. 
 
              Návrh na předsedajícího VH:   JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 
              Ověřovatelé zápisu VH:     Ing. Antonín Hanák, Antonín Jelének 
 Zapisovatelka:     Mgr. Lucie Cíchová   
 

                                                                                                           
Usnesení č. 1: 
Valná hromada volí předsedajícího, ověřovatele a zapisovatele valné hromady a 
schvaluje program jednání ve smyslu předloženého návrhu.               

        Hlasování (14, 0, 0) – schváleno  
 
 
 

Ad. 2.   Hospodaření mikroregionu – čerpání rozpočtu k 31. 12. 2017 

Účetní MOV Ing. Marie Kotásková seznámila členy Valné hromady s hospodařením MOV a 
čerpáním rozpočtu k 30. 11. 2017 

• Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2017 – celkové příjmy 857.738 Kč, do 31. 12. 2017 
v důsledku změny majitele společnosti Dat, s.r.o. peníze za 3. splátku dle kupní 
smlouvy o prodeji internetové sítě nebyly připsány na účet MOV, připsání fin. 



Prostředků proběhlo počátkem ledna 2018. Vratka daně z příjmů proběhla v částečné 
výši 58 tis. Kč, v roce 2018 bude vrácena zbylá část cca 100 tis. Kč. Celkové výdaje 
877.040 Kč. Uhrazeny výdaje na tisk mapy, výdaje spojené se Slavnostmi vína. 
V důsledku neuhrazení výše uvedených příjmů je celkové saldo rozpočtu – 19. 302 
Kč – kryto z příjmů minulých let. 

 
Usnesení č. 2 :   
Valná hromada byla seznámena s informacemi o čerpání rozpočtu Mikroregionu 
Ostrožsko-Veselsko k 30. 11. 2017. 

 
Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 

 
 

Ad. 3.   Schválení rozpočtu na rok 2018 vč. střednědobého výhledu 

Účetní paní Ing. Marie Kotásková seznámila členy Valné hromady s návrhem rozpočtu MOV 
na rok 2018, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2020. Návrh rozpočtu 
byl navýšen v oblasti příjmové – příjmy Internetu Ostrožsko o částku 1.366.659 Kč a ve 
výdajové položce – Výdaje Mikroregionu o částku 1.366.359 Kč 
V průběhu roku 2018 je očekáván také příjem z dotace – Operační program Zaměstnanost, 
prozatím není specifikovaná částka pro rok 2018 (projekt by měl trvat 24 měsíců, bude 
hrazena poměrná část). 
 
Usnesení č. 3 
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje rozpočet pro rok 2018 ve 
smyslu předloženého návrhu, a to: 

Běžné příjmy 2.177.659,- Kč 

Běžné výdaje 2.177.659,- Kč 

Saldo běžného rozpočtu 0 

 
Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 

 
 
Usnesení č. 4 
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu na období let 2019 – 2020. 

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 
 
Ad. 4.   Informace k průběhu veřejné zakázky Mikroregionu na zajištění 
telekomunikačních a datových služeb pro členské obce Mikroregionu 
Manažerka Mikroregionu seznámila členy valné hromady s dosavadními informacemi týkající 
se veřejné zakázky, obeznámila je s navrženým časovým harmonogramem a doplnila 
informace týkající se probíhajícího dynamického nákupního systému. 
Usnesení č. 5 
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko byla seznámena s informací o 
probíhajícím zadávacím řízení na poskytování telekomunikačních služeb.  

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 

 



Ad. 5. 1. Doplňující informace k projektu cykloturistických map pokrývajících území 
Mikroregionu 

Předseda MOV obeznámil členy VH s distribucí skládaných map dle tabulky (příloha č. 1). 
Předložil další nabídku od společnosti CBS Nakladatelství s.r.o. týkající se velkoformátových 
map se stojany. 
 
Objednávka velkoformátových map: 
Název obce Počet objednaných kusů 
Blatnice pod Sv. Ant. 3 
Blatnička 0 
Hluk 2 
Ostrožská Nová Ves 0 
Uherský Ostroh 2 
Ostrožská Lhota 0 
Veselí nad Moravou 3 
Boršice u Blatnice 1 
 
 
Usnesení č. 6:   
Valná hromada schvaluje kupní cenu skládaných ilustrovaných cyklomap MOV pro 
prodej v informačních centrech ve výši 20 Kč/ks. 

 
Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 

 
 

Ad. 6.   Realizace projektu „Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko–
Veselsko“ - vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců členských obcí Mikroregionu  

Cílem projektu je rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 
prostřednictvím zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců a zastupitelů členských obcí 
Mikroregionu.  
 
Usnesení č. 8:   
Valná hromada MOV bere na vědomí informace týkající se projektu Rozvoj a 
profesionalizace MOV, výzva č. 58 – operační program Zaměstnanost. 
 

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 
Usnesení č. 9:   
Valná hromada schvaluje zapojení MOV do projektu Rozvoj a profesionalizace MOV, 
výzva č. 58 – Operační program Zaměstnanost, reg. Č. CZ.03.4.74/0.0./16_058/0007432. 
 

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 

Usnesení č. 10:   
Valná hromada schvaluje administrativní zajištění realizace projektu Rozvoj a 
profesionalizace MOV výzva č. 58 – Operační program Zaměstnanost, reg. Č. 
CZ.03.4.74/0.0./16_058/0007432 dle předloženého návrhu. 

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 
 



Usnesení č. 11:   
Valná hromada zmocňuje předsedu MOV k podpisu všech smluv potřebných k řádné 
realizaci projektu Rozvoj a profesionalizace, výzva č. 58 – Operační program 
Zaměstnanost, reg. Č. CZ.03.4.74/0.0./16_058/0007432. 

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 

 

Ad. 7.  Účast Mikroregionu na aktivitách Regionu Slovácko a Turistické asociace 
Slovácko 

Předseda a manažerka mikroregionu seznámili členy valné hromady MOV s informacemi o 
proběhu valné hromady Regionu Slovácko a o návrhu smlouvy o spolupráci mezi Regionem 
Slovácko a Turistickou asociací Slovácko, jako nositeli destinačního managementu v obou 
krajích. Následná pracovní schůzka řešila nový jednotný vizuál propagačních materiálů 
Regionu Slovácko. 
 
Usnesení č. 12:   
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko deleguje Ing. Hanu Příleskou jako 
zástupce Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko na jednání valných hromad Regionu 
Slovácko. 

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 

Usnesení č. 13:   
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko souhlasí s platbou členského 
příspěvku do Regionu Slovácko ve stejné výši jako v předchozím roce. 

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 
Ad. 9.   Přehled akcí s účastí Mikroregionu   

Manažerka MOV seznámila členy VH MOV s informacemi a účastí týkající se veletrhu Go a 
RegionTour 2018, který proběhne v termínu od 18. – 21. ledna 2018 v Brně v areálu BVV. 
Dále byly zástupcům jednotlivých obcí nabídnuty vstupenky na veletrh. 

 
Usnesení č. 14:   
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko byla seznámena s informacemi o  
účastí na veletrhu Go a RegionTour 2018. 
 

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 

Ad. 10. Různé 

 

Ad. 11. Závěr 

Předseda poděkoval všem přítomným členům valné hromady za účast.  
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
.............................................     .............................................. 
                          


