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Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 

konané dne 27.6.2019 v Blatnici pod Svatým Antonínkem, Resort Rybníček 856 

 
 

Přítomni: 10 členů VH dle prezenční listiny 

Omluveni: 6 členů VH 

- Ing. Miloš Kozumplík za Veselí nad Moravou,  

- paní Jaroslava Bedřichová za Ostrožskou Novou Ves,  

- paní Svatava Blahynková za Blatnici pod Sv. Ant. 

- Ing. Miroslav Pavelka za Ostrožskou Lhotu,  

- pan Bohuslav Vávra a Ing. Libor Zlomek za Boršice u Blatnice 

 

Úvod a přivítání přítomných: Dr. Petr Kolář – předseda Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko  

 

Dále byl přednesen návrh programu jednání dle řádně rozeslané pozvánky:  

 

1. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu 

 

2. Hospodaření za rok 2018 

a) Závěrečný účet hospodaření Mikroregionu Ostrostrožsko-Veselsko (dále jen MOV) za rok 

2018 

b) Účetní závěrka, hospodářský výsledek za rok 2018, zpráva auditora, Výroční zpráva 2018 

 

3. Schválený rozpočet Mikroregionu 2019  

 

4. Aktuální informace k realizovanému projektu ,Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu 

Ostrožsko-Veselsko“ financovaného z ESF 

a) Průběh projektu – harmonogram školení, průběžná evaluace, seznam proškolených 

osob 

b) Výjezdní zasedání – plán termínu výjezdu a místa výjezdu 

 

5. Informace k žádosti o dotaci na zpracování pasportizací ENVIPARTNER 

 

6. Účast Mikroregionu na aktivitách Regionu Slovácka a Turistické asociace Slováka za 

účasti zástupců Regionu Slovácka paní Durďákové a zástupce TAS 

 

7. Organizační zajištění účasti na Slavnostech vína 2019 a pozvánka k účasti souborů na 

Andělských hodech 2019 

 

8. Informace náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Pavla Botka nejen k problematice 

pozemních komunikací 

 

9.  Různé   

a) Prezentace nových webových stránek www.ostrozsko-veselsko a MikroregionOV 

na  Rajče net 

 b) Nákup reklamních předmětů – cenová nabídka společnosti EMIT 

 c) Nový reklamní plakát MOV – cenová nabídka KUBICA 

http://www.ostrozsko-veselsko/
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d) Prezentace nového Projektu domácí hospicové péče Antonínek zástupcem charity 

panem Radkem Nohalem 

 e) Cenová nabídka rádia ČAS na reklamní spot o Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 

 f) Cenová nabídka na spoluúčasti tisku brožury První pomoci 

g) Představení nově zrekonstuovaného Resortu Rybníček manažerkou Resortu paní 

Lenkou Fojtíkovou  

 

10. 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. Martin Křižan, Ing. Antonín Hanák 

 Zapisovatelka:     Ing. Marie Kotásková, Bc. Kateřina Hanáková 

 

                                                                                                   
Usnesení č. 1: 

Valná hromada volí předsedajícího, ověřovatele a zapisovatele valné hromady a schvaluje 

program jednání ve smyslu předloženého návrh a uzavírá se bez výhrad. 

         

Hlasování (10 , 0, 0) – schváleno  

 

  

 

Ad. 2.  Závěrečný účet Mikroregionu za rok 2018, včetně zprávy o auditu 

Účetní Mikroregionu paní Ing. Marie Kotásková seznámila členy Valné hromady s návrhem 

závěrečného účtu za rok 2018, dále s účetní závěrkou za rok 2018 a zprávou auditora. 

a) Závěrečný účet: celkové příjmy činily 3 103 344,87 Kč, celkové výdaje činily 

998 801,24 Kč. Kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 2 104 543,63 Kč, způsobeno 

doplatek poslední splátky společností Dat, s.r.o. za prodej internetové sítě a 

nevyčerpané dotace z projektu „Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko – 

Veselsko“. Konečný stav peněžních prostředků k 31.12.2018 činil: 2 305 442,03 Kč. 

b) Účetní závěrka: obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztráty a přílohu, jejíž nedílnou 

součástí je také inventarizační zpráva. Výše aktiv a pasiv je ve výši 15 020 621,53 Kč. 

Výnosy jsou ve výši 2 325 930,80 Kč a náklady v částce 1 746 640,63 Kč. Výsledek 

hospodaření je kladný 462 090,17 Kč.  

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.  

Účetní Mikroregionu seznámila členy Valné hromady s návrhem výroční zprávy o činnosti 

Mikroregionu za rok 2018. 
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Usnesení č.2a) :   

Projednání Závěrečného účtu za rok 2018 se uzavírá s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Valná hromada schvaluje Závěrečný účet 

Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko za rok 2018. 

Hlasování (10, 0, 0) – schváleno 

 

Usnesení č. 2b): 

Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje předloženou účetní 

závěrku za rok 2018, jejíž nedílnou součástí je i inventarizační zpráva.  

Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje hospodářský výsledek za 

rok 2018 a jeho převedení na výsledek hospodaření minulých let – neuhrazený zisk. 

Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje předloženou Zprávu 

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 s doporučním 

pro zástupce obcí MOV vytvořit na svých obecních webových stránkách proklik pro 

zveřejňování úředních dokumentů na webové stránky Mikroregionu Ostrožsko-

Veselsko – nově na www.ostrozsko-veselsko.cz 

Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje předloženou výroční 

zprávu Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko za rok 2018. 

Valná hromada MOV schvaluje plánované převedení majetku Protipovodńového 

opatření na obce MOV během podzimu 2019, kdy končí doba udržitelnosti tohoto 

majetku.  

 

Hlasování (10, 0, 0) – schváleno 

 

 

Ad. 3. Plnění rozpočtu Mikroregionu na rok 2019 

Manažerka Mikroregionu seznámila členy valné hromady s plněním rozpočtu za aktuální rok  

k 31. 5. 2019. Skutečné příjmy jsou ve výši 565 366,- Kč a výdaje 984 895,- Kč. Příjmy tvoří 

členské příspěvky obcí, výdajová část rozpočtu je tvořena platbami za projekt „Rozvoj a 

profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko“, výdaje za mzdy a za energie. 

 

Usnesení č. 3 

Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko byla seznámena s plněním rozpočtu 

k 31. 5. 2019. 

Hlasování (10 0, 0) – schváleno 
 

 

4. Aktuální informace k realizovanému projektu ,Rozvoj a profesionalizace 

Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ financovaného z ESF 

 

a. Průběh projektu – harmonogram školení 

Manažerka Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko paní Kateřina Hanáková –  seznámila Valnou 

hromadu s průběhem Projektu rozvoje a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko – 

Veselsko, s aktuálním harmonogramem, účastí úředníků a zastupitelů za každou obce zvlášť i 

v rámci celého Mikroregionu a potřebou větší zapojenosti do Projetku.  
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V současnosti je odškoleno 38 školení z 60ti, 17 je termínově naplánováno a 5 zbývá 

naplánovat.  

Dále VH seznámila s průměrnou docházkou, která činí 14 osob na jedno školení, průběžnou 

evaluací, která v současnoti činí 92% spokojenosti účastníků se získanými vědomostmi.  

Dále VH seznámila s přehledem účasti na školeních za každou obec v rozdělení na úředníky a 

zastupitele a současným plněním podmínek Projektu, z nichž podmínka o zapojení do 

Projektu činila min. 100 osob a v součastnosti je zapojeno 115 osob, tzn. splnění 115%. 

Kdežto druhá podmínka Projektu ještě zbývá splnit, a to min. 54 osob, které se zúčastní 

alespoň 40ti hodin školení, tj. min. sedmi školení po 6ti hodinách. Tato podmínka projektu je 

v současné době splněna pouze u 20ti osob, což je 37%. Dle výpočtů je třeba maximálně 

zapojit do dalších školeních osoby, které mají nyní odškoleny 4 a více školení, tak aby splnili 

požadovaný počet sedmi školení. Dále více zapojit neuvolněné zastupitele do zbývajících 

zastupitelských školení v klíčových aktivitách KA6 a KA7.  

Naproti tomu již není žádáno, aby se dále zúčastnili školení osoby, které se blíží hranici 15ti 

školení, jelikož Projekt nepovoluje uvolnění finanční částky více jak 30tis. Kč na jednoho 

účastníka, přičemž částka na jednoho účastníka se počítá z ceny kurzu 14tis. Kč, dělená 

počtem zúčastněných na daném kurzu. Pokud je na kurzu např. 7 osob, tzn. výsledná částka 

na jednoho účastníka je 2tis.KČ. Tzn. max. cca max 15 školení na jednoho účastníka. 

 

 

Usnesení č. 4a: 

Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko Veselsko byla seznámena s průběhem, 

harmonogramem, účastí úředníků a zastupitelů za každou obce zvlášť i v rámci celého 

Mikroregionu a potřebou větší zapojenosti do Projetku.   

Členové VH přislíbili větší míru zapojení neuvolněných zastupitelů a úředníků obcí na 

zbývajících školeních, tak aby byla splněna podmínka Projektu, a to min. 54 osob 

proškolených více jak 40ti hodinami. 

Hlasování (10,0,0) schváleno 

 

 

b.Výjezdní zasedání 

Manažerka Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko paní Kateřina Hanáková Ostrožsko – 

Veselsko navrhla na základě dohody se společností ACCON a dostupností daného lektora 

členům Valné hromdy termíny možného konáním výjezdního školení v roce 2020, a to: 

 

7.1.-8.1.2020,  14.1.-15.1.2020, 13.2.-14.2.2020 a 19.3.-20.3.2020 s ohledem na jarní 

prázdniny v JM a ZL kraji. 

 

 

Usnesení č. 4b: 

Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko Veselsko souhlasí s realizací výjezdního 

školení Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko a schvaluje termín 7.1.-8.1.2020, s tím že 

zahájení výjezdu proběhne v pondělí 6.1.2020 odpoledne, destinace Beskydy nebo 

Jeseníky, bude upřesněno členům VH během podzimu 2019. Ukládá paní Hanákové 

zajištění adekvátního ubytování, stravování a autobusové dopravy tam i zpět. 

 

 

Hlasování (10,0,0) schváleno 
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Ad. 5.  Informace k žádosti o dotaci na zpracování pasportizací  

manažerka  Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko paní Kateřina Hanáková –  seznámila Valnou 

hromadu se současným stavem žádosti o dotaci na pasporty a Projektovým záměrem 

vypracovaným společností ENVIPARTNER a podané ke dni 21.6.2019, kdy vyhodnocení o 

přidělení či nepřidělení dotace bude zveřejněno na portále mseu.mssf.cz během podzimu 

2019.  

 

Usnesení č. 5 :   

Valná hromada bere na vědomí současný stav podané žádosti o dotace na pasporty. 

 

 

Ad. 6. Projednání účasti MOV na aktivitách Regionu Slovácko a Turistické asociace 

Slovácka za účasti a prezentace manažerky Regionu Slovácko paní Lenky Durďákové a 

zástupce TAS pana Zdeňka Šmída.  

 

Paní Lenka Durďáková podrobně seznámila obrazovou a grafickou prezentací členy VH 

MOV se současnou prací Regionu Slovácko, základní cíle a jejich plnění v roce 2019, 

systémové řešení cestovního ruchu 

 vlivu residentů a neresidentů na rozvoj turismu. Pan Zdeněk Šmýd přednesl současný vliv 

TAS a možnost obcí k zasílání aktualních článků a významných akcí ke zveřejnění na portále 

NOVINKY.CZ po zaslání na adresu lenka.durdakova@slovacko.cz u obcí MOV spadajících 

pod ZL kraj a na adresu zdenek.smyd@slovacko.cz u obcí MOV spadajících pod JM kraj. 
 

Usnesení č. 6 :   

Valná hromada schvaluje návrh pana Zdeňka Šmýda z TAS a souhlasí se zasíláním 

aktuálních článků a fotek o významných akcích našeho Mikroregionu panu Zdeňku 

Šmýdovi ke zveřejnění na portále NOVINKY.CZ a také navrhuje paní Durďákové lepší 

fungování a propojení RS kanálů z důvodu zveřejňování kulturních akcí od malých 

obcí, přes mikroregiony až po Region Slovácko, tak aby jednotlivé kulturní akce 

nemusely být vkládány do různých portálů vícekrát, ale byly vloženy pouze jednou na 

bázi obcí a tyto akce se již na základě dobře zvolených RS kanálů zobrazovaly 

automaticky na vyšších vrstvách mikroregionů a dále i regiou Slovácko. Paní 

Durďáková přislíbila, že toto bude řešit v roce 2020 z dotačních titulů. 

 

Hlasování (10,0,0)– schváleno 

 

 

Ad. 7.   Organizační zajištění účasti na Slavnostech vína 2019 a pozvánka k účasti 

souborů na Andělských hodech 2019 

 

a) Manažerka Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko paní Kateřina Hanáková –  seznámila 

Valnou hromadu s organizačním zajištěním Slavností vína v Uherském Hradišti dne 

7.září 2019, a to: organizací krojového průvodu v Uherském Hradišti, autobusovou 

dopravou krojovaných, kulturním programem na stanovišti v Redutě dle pětiletého 

http://mail.ostrozsko.cz/src/compose.php?send_to=lenka.durdakova%40slovacko.cz
http://mail.ostrozsko.cz/src/compose.php?send_to=zdenek.smyd%40slovacko.cz
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rozpisu z roku 2015 a jeho změnami dle dostupnosti současných souborů v daných 

obcích a reklamními a prodejními stánky v Redutě UH. 

 

Usnesení č. 7 a) 

Přítomní členové Valné hromady se dohodli na společné účasti na Slavnostech vína 

v Uherském Hradišti dne 7.září 2019. Jedná se o účast v krojovaném průvodu a dále 

vystoupení souborů a kapel z jednotlivých obcí, dle dlouhodobého rozpisu z roku 2015, 

s malými změnami a náhradami za omluvené soubory.  

Akci bude organizačně a personálně zajišťovat Mikroregion. Výdaje na akci,  jako je 

autobusová doprava a občerstvení pro účinkující a účastníky krojovaného průvodu 

budou hrazeny z rozpočtu MOV, poté budou náklady na SV přeúčtovány jednotlivým 

obcím poměrově dle počtu  krojovaných účastníků. 

Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko souhlasí s účastí všech obcí 

v krojovém průvodu, s navrženým programem v Redutě i s navrženými reklamními  a 

prodejními tánky v Redutě a následnou součinností s potřebnou organizací 

vystupujících souborů z dotčených obcí, které se budou na SV prezentovat. 

 

Hlasování (10,0,0)– schváleno 

 

b) Předseda MOV Petr Kolář seznámil členy VH s termínem konání Andělských hodů ve 

Veselí nad Moravou 27.9-29.9.2019 a pozval všechny členy VH k účasti souborů 

členských obcí na Andělských hodech 2019 

 

Ad. 8. Informace náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Pavla Botka 

Ing. Pavel Botek se omluvil z účasti na Valné hromadě Ostrožsko-Veselsko. 

 

Ad. 9 Různé 

ad. 9 a) Prezentace nových webových stránek www.ostrozsko-veselsko.cz a MikroregionOV 

na Rajče net. 

Paní Kateřina Hanáková – manažerka MOV prezentovala rozpracované nové webové stránky 

www.ostrozsko-veselsko.cz. Tyto ještě nejsou přístupny veřejnosti, pouze pod přístupovým 

kódem xxxxx, seznámila členy VH s fungováním těchto stránek, aktualit, a propojením 

fotoalb s webovým portálem Rajče.net, oznámení o přístupových kódech na Rajče net: e-mail 

mikroregionov@seznam.cz, heslo: xxxxxxxx. Heslo pro otevření uzamčených alb bez 

přihlášení – jméno: xxxx, kód: xxxx, dále požádala přítomné členy VH o jakoukoli 

připomínku k webovým stránkám pro případné přepracování a také požádala členy VH  

vkládání dalších fotoalb z dalších akcí MOV a také zaslání fotek z každé obce MOV pro 

použití do hlavního menu nových web stránek. 

 

Usnesení č.9a) 

http://www.ostrozsko-veselsko.cz/
http://www.ostrozsko-veselsko.cz/
mailto:mikroregionov@seznam.cz
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Přítomní členové Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko schvalují 

současnou podobu nových webových stránek a souhlasí, že budou vkládat fotoalba 

z významných akcí ve svých obcí na rajče.net, tak aby se následně zobrazilo toto album 

také na nových webových stránkách www.ostrožsko-veselsko. Členové VH se také 

zavazují manažerce MOV paní Hanákové k dodání fotek dominanty každé obce ve 

vysoké kvalitě ke zveřejnění na hlavním menu nového webu. 

 

Hlasování (10,0,0)– schváleno 

 

ad. 9 b) Nákup reklamních předmětů – cenová nabídka společnosti EMIT 

Paní Hanákovou byla předložena cenová nabídka dárkových a reklamních předmětů 

společnosti Emit s potiskem loga MOV a odkazem na nové webové stránky www.ostrozsko-

veselsko.cz z důvodu lepší propagace Mikroregionu, také propagace nových stránek  a 

možností realizovat stánkový prodej MOV na významných kulturních akcích MOV. Cenová 

nabídka obsahuje následující položky s folklorními motivy, logem MOV a odkazem na nové 

webové stránky: -  deštníky, kuchyňské chňapky, propisky, trička, mýdla, klobouky, brýle 

v hodnotě 56.000,- KČ bez DPH. 

 

Usnesení č.9 b) 

Přítomní členové Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko se jednomyslně 

shodli na nákupu některých z těchto reklamních předmětů a ukládají paní Hanákové 

poptat do této nabídky další reklamní předměty. Poté budou vybrány a objednány u 

společnosti EMIT reklamní a dárkové předměty v hodnotě cca 50.000,- Kč bez DPH. 

 

Hlasování (10,0,0)– schváleno 

 

ad. 9 c) Nový reklamní plakát MOV – cenová nabídka KUBICA 

Paní Hanákovou byla předložena cenová nabídka firmy KUBICA na 10 ks samolepicích 

foliovaných reklamních plakátů Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko o velikosti formátu A1, 

kde v ceně je také grafická příprava dat k tisku a laminace UV folií proti oděru pro použití 

těchto plakátů ve venkovních podmínkách, respektive na druhé volné straně malovaných 

cyklomap a dalších případných volných reklamních plochách. Tato mapa bude obsahovat 

název, logo a mapu MOV, odkaz na nové webové stránky a dále loga všech osmi členských 

obcí s jejich názvy. Cenová nabídka je 5.300,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č.9 c) 

Přítomní členové Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko se jednomyslně 

shodli na nákupu tohoto množství samolepicích foliovaných reklamních plakátů a 

souhlasí s jejich umístěním na zadních stranách malovaných cyklomap, které byly 

distribuovány do jednotlivých obcí letos v lednu k jejich instalaci, s připomínkou – logo 

pro tisk zmenšit, mapu k tisku zvětšit, případně projednat návrh nového loga MOV. 

http://www.ostrožsko-veselsko/
http://www.ostrozsko-veselsko.cz/
http://www.ostrozsko-veselsko.cz/
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Hlasování (10,0,0)– schváleno 

 

ad.9 d) Prezentace nového Projektu domácí hospicové péče Antonínek zástupce Charity 

panem Radkem Nohalem 

 

Pan Radek Nohal prezentoval členům Valné hromady práci a fungování nového Projektu 

domácí hospicové péče Antonínek, tak aby obyvatelé našeho MOV měli možnost trávit své 

poslední dny ve svých domovech, namísto v nemocnicích či vzádlených hospicích a požádal 

představitele těchto obcí – členy VH  Mikroregionu o propagaci tohoto Projektu domácí 

hospicové péče Antonínek ve svých obecních zpravodajích. 

 

Usnesení č.9 c) 

Přítomní členové Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko souhlasí 

s propagací domácí hospicové péče Antonínek ve svých zpravodajích a ukládají 

manažerce MOV paní Hanákové rozeslání elektronických podkladů všem členským 

obcím pro tuto propagaci. 

Hlasování (10,0,0)– schváleno 

 

 

 

ad. 9 e) Cenová nabídka rádia ČAS na reklamní spot o Mikroregionu Ostrožsko-

Veselsko. 

 

Paní Hanáková přednesla cenovou nabídku paní Frolkové z Rádia čas na natočení a 

odvysílání informačního reklamního  spotu o Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko v nově 

chystaném pořadu Rádia Čas ,,Na cestách s Rádiem Čas,, a to vysílání v pěti dvouminutových 

anoncích v rámci jednoho námi zvoleného dne v ceně 3000,- Kč. 

 

 

 

Usnesení č.9 e) 

Přítomní členové Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko nesouhlasí 

s natočením pořadu o Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko a jednomyslně tuto nabídku 

Rádia Čas zamítají.  

Hlasování (0,10,0) - neschváleno 

 

 

 

 

 

 

 

ad. 9 f) Cenová nabídka na spoluúčasti tisku brožury První pomoci 

 

Paní Hanáková přednesla cenovou nabídku Nakladatelství IV na spoluúčasti tisku brožury 

První pomoci s názvem ,,První pomoc není věda,, Cenová nabídka spočívá v zakoupení 

reklamního místa Mikroregionu v brožuře a tím v podpoře možnosti tisku většího množství 

těchto brožur, které by pak následně putovali do škol a dalších organizací našeho MOV. 
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Usnesení č.9 f) 

Přítomní členové Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko nesouhlasí se 

spoluúčastí na tisku brožury První pomoci. 

 

Hlasování (0,10,0) - neschváleno 

 

 

ad. 9 g) Představení nově zrekonstruovaného Resortu Rybníček manažerkou Resortu 

paní Lenkou Fojtíkovou 

 

Paní Lenka Fojtíková představila nově zrekonstruovaný Resort Rybníček, ve kterém se dnes 

nacházíme, se svolením majitele provedla členy Valné Hromady novými vnitřními i 

venkovními prostory a přednesla plány tohoto Resortu do budoucna – jako např. konání 

kulturních akcí v nově zbudovaném amfiteátru. 

 

 

Ad. 10. Závěr 

Členové VH závěrem shlédli pořad ČT Cyklotoulky z našeho Mikroregionu Ostrožsko-

Veselsko odvysílaný dne 13.4.2019  a také pořad  Cyklotoulky Veselí a okolí odvysílaný 

25.8.2018. 

Předseda poděkoval všem přítomným členům valné hromady za účast.  

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Martin Křižan      Ing. Antonín Hanák, MBA 

 

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