
Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 
 

konané dne 18. 6. 2018 ve společenské sále kulturního domu 
ve Veselí nad Moravou 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: Jan Šimčík 
 
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. Závěrečný účet Mikroregionu za rok 2017, včetně zprávy o auditu  
3. Výroční zpráva o činnosti Mikroregionu za rok 2017  
4. Plnění rozpočtu Mikroregionu na rok 2018   
5. Příprava účasti na Slavnostech vína 2018 a další kulturní akce 
6. Příprava první fáze projektu vzdělávání (předpokládaný termín 11. – 15.9.) 
7. Účast Mikroregionu na aktivitách TAS a Regionu Slovácka    
8. Různé 
9. Závěr 

 
 
 
  Ad. 1. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, program jednání     
 
Předseda Mikroregionu pan JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. přivítal všechny přítomné a členy  
Valné hromady MOV. 
 
              Návrh na předsedajícího VH:   JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 
              Ověřovatelé zápisu VH:     Jarmila Hrušková, Libor Zlomek 
 Zapisovatelka:     Mgr. Lucie Cíchová   
 

            
                                                                                                

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

        Hlasování (14, 0, 0) – schváleno  
 
 
 

Ad. 2.  Závěrečný účet Mikroregionu za rok 2017, včetně zprávy o auditu 

Manažerka Mikroregionu seznámila členy Valné hromady s návrhem závěrečného účtu za rok 
2017, dále s účetní závěrkou za rok 2017 a zprávou auditora. 

• Závěrečný účet: celkové příjmy činily 857 738 Kč, celkové výdaje činily 987 794,94 
Kč. Záporné saldo příjmů a výdajů ve výši – 130 056,94 Kč, kryto peněžním 
zůstatkem na běžném účtu z minulých let. Záporné saldo bylo způsobeno 



nezaplacením poslední splátky od společnosti Dat, s.r.o. Tato byla uhrazena počátkem 
ledna 2018. Konečný stav peněžních prostředků k 31. 12. 2017 činil: 200 898,40 Kč. 

• Účetní závěrka: obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztráty a přílohu, jejíž nedílnou 
součástí je také inventarizační zpráva. Výše aktiv a pasiv je ve výši 15 088 480,13 Kč. 
Výnosy jsou ve výši 1 477 156,52 Kč a náklady v částce 1 749 620,05 Kč. Výsledek 
hospodaření je tedy záporný 272 463,53 Kč - je způsoben výší odpisů majetku 
v částce 813 348,- Kč. Inventarizační komise ve své  inventarizační zprávě navrhla 
vyřadit položky č. 47 a 197 DDHM, z důvodu fyzického opotřebení, takto bylo 
učiněno. Na účtu 311/20 – odběratelé – pohledávky vůči zákazníkům (internet) jsou 
evidovány ve výši 238 162 Kč, K 31. 12. 2017 byly vytvořeny opravné položky ve 
výši 235 087 Kč. V roce 2018 je navrhován odpis pohledávek z internetové sítě ve 
100 % výši. Pohledávky jsou obtížně vymahatelné.  

Valná hromada byla seznámena s méně závažnými chybami a nedostatky uvedených ve 
Zprávě auditora. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byla 
vyhotovena s vyjádřením, že hospodaření Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko neobsahuje 
závažné chyby a nedostatky a je v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 
 
Usnesení č.2 :   
Projednání Závěrečného účtu za rok 2017 se uzavírá s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Valná hromada schvaluje Závěrečný účet 
Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko za rok 2017.  

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 
 
Usnesení č. 3: 

a) Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje předloženou účetní 
závěrku za rok 2017, jejíž nedílnou součástí je i inventarizační zpráva. 

b) Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje hospodářský 
výsledek za rok 2017 a jeho převedení na výsledek hospodaření minulých let – 
neuhrazená ztráta. 

c) Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko schvaluje odpis pohledávek 
z internetové sítě Ostrožsko ve 100 % výši (pohledávky evidované na účtu 
311/20). 

Hlasování (13, 1, 0) – schváleno 
 
 
Usnesení č. 4: 
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje předloženou Zprávu 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.  
 

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 

 

Ad. 3. Výroční zpráva o činnosti Mikroregionu za rok 2017 

Manažerka Mikroregionu seznámila členy Valné hromady s návrhem výroční zprávy o 
činnosti Mikroregionu za rok 2017. 

 



Usnesení č. 5 
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje výroční zprávu 
Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko za rok 2017. 

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 
 
Ad. 4. Plnění rozpočtu Mikroregionu na rok 2018 
Manažerka Mikroregionu seznámila členy valné hromady s plněním rozpočtu za aktuální rok  
k 31. 5. 2018. Skutečné příjmy jsou ve výši 2 833 602,- Kč a výdaje 362 991,- Kč. Převážnou 
část příjmů tvoří členské příspěvky obcí a poslední splátka společnosti Dat, s.r.o. za prodej 
internetové sítě, výdajová část rozpočtu je tvořena platbami za mzdy, výdaje na energie, za 
veřejnou zakázku na tel. operátora a udržovací poplatky. 
 
Usnesení č. 6 
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko byla seznámena s plněním rozpočtu 
k 31. 5. 2018 a schvaluje navržené změny rozpočtu dle předloženého návrhu.   

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 
 

Ad. 5. Příprava účasti na Slavnostech vína 2018 a další kulturní akce 
 
Manažerka mikroregionu seznámila členy VH s programem a plánovaným průběhem na 
Slavnostech vína 2018 v Uherském Hradišti. 
 
Usnesení č. 7 
Valná hromada bere na vědomí informace a zajištěný program v rámci prezentace 
mikroregion na Slavnostech vína 2018 v Uherském Hradišti. 
 
 

Ad. 6. Příprava první fáze projektu vzdělávání (předpokládaný termín 11. – 15. 9.) 

Manažerka mikroregionu sdělila členům VH informace týkající se zajištění první fáze 
projektu vzdělávání a předložila podklady týkající se prvního výjezdního zasedání, které se 
uskuteční v termínu 11. – 15. 9. 2018. 

 
Usnesení č. 8 
Valná hromada bere na vědomí informace týkající se zajištění první fáze projektu vzdělávání  

 
 
Ad. 7. Účast Mikroregionu na aktivitách TAS a Regionu Slovácka    
Paní starostka Přílezská společně s manažerkou mikroregionu byly přítomny na zasedání 
Regionu Slovácko s TAS a paní starostka sdělila členům VH program a průběh tohoto 
zasedání. 
 
Usnesení č. 9 
Valná hromada bere na vědomí informace a aktivity Tas a Regionu Slovácko.  
 
 
Ad. 8. Různé 
Usnesení č. 10 
Valná hromada schválila účast mikroregionu v pořadu Cyklotoulky a to ve výši 30 tis. korun 
českých. 

Hlasování (14, 0, 0) – schváleno 



 
Ad. 9. Závěr 
Předseda poděkoval všem přítomným členům valné hromady za účast.  
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
.............................................     .............................................. 
                          


