
Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 
 

konané dne 30. 08. 2017  
na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: Ing. Jaroslava Bedřichová, Ing. Svatava Blahynková, Ing. Hana Příleská, 
Vašíčková Jana 
 
Úvod a přivítání přítomných: Dr. Petr Kolář 
 
Dále byl přednesen návrh programu jednání dle řádně rozeslané pozvánky:  
 

1. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu 
2. Plnění rozpočtu Mikroregionu za rok 2017 a změny rozpočtu    
3. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Mikroregionu na zajištění 

telekomunikačních a datových služeb pro členské obce Mikroregionu    
4. Personální záležitosti – manažer/manažerka Mikroregionu  
5. Účast Mikroregionu na aktivitách Regionu Slovácko  
6. Projednání návrhu cykloturistických map pokrývajících území Mikroregionu 
7. Příprava účasti na Slavnostech vína 2017  
8. Různé 
9. Závěr 

                   
  Ad. 1. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, program jednání                   
              Návrh na předsedajícího VH:   JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 
              Ověřovatelé zápisu VH:     Ing. Miloš Kozumplík, Ing. Martin Křižan 
 Zapisovatelka:     Ing. Marie Kotásková    
 

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

        Hlasování (12, 0, 0) – schváleno  
 
 
 

Ad. 2.  Plnění rozpočtu Mikroregionu za rok 2017 a změny rozpočtu    
Manažerka Mikroregionu seznámila členy valné hromady s plněním rozpočtu za aktuální rok 
k 31. 7. 2017. Skutečné příjmy jsou ve výši 629.352,- Kč a výdaje 622.009,- Kč. Převážnou 
část příjmů tvoří členské příspěvky obcí, výdajová část rozpočtu je tvořena platbami za mzdy, 
členské příspěvky v organizacích, výdaje na energie a výrobu propagačního materiálu a mapy. 

Byla uzavřena kupní smlouva na prodej lodí s kupujícím panem J. Šulcem za cenu 
stanovenou dle znaleckého posudku + náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku 
(tedy 52.223,- Kč + 7.200,- Kč, celkem 59.423,- Kč vč. DPH). Dále byla uzavřena kupní 
smlouva s MAS Horňácko a Ostrožsko na prodej drobného majetku v částce 33.000,- Kč. 
 
 

 

 



Usnesení č. 2 
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko bere na vědomí aktuální plnění 
rozpočtu Mikroregionu za rok 2017 

Hlasování (12, 0, 0) – schváleno 
 

Ad. 3. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Mikroregionu na zajištění 
telekomunikačních a datových služeb pro členské obce Mikroregionu    
Předseda Mikroregionu seznámil členy valné hromady s připravovanou dokumentací na 
veřejnou zakázku na zajištění telekomunikačních a datových služeb pro členské obce 
Mikroregionu a jejich založené a zřízené organizace. Se zadáním veřejné zakázky souvisí 
zřízení portálu veřejného zadavatele, předseda Mikroregionu navrhl, aby byl tento portál 
zřízen společností Ovanet s.r.o., a aby veřejná zakázka proběhla formou elektronické aukce 
nebo dynamického nákupního systému. Administraci obou forem veřejné zakázky by 
zajišťovala společnost eCENTRE, a.s.  
 
Usnesení č. 3:   
a) Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko rozhodla o zahájení zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku na zajištění telekomunikačních a datových služeb pro 
členské obce Mikroregionu a jejich založené a zřízené právnické osoby formou 
elektronické aukce nebo dynamického nákupního systému.  

b) Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje zřízení profilu  
zadavatele společností Ovanet s.r.o. a uzavření příkazní smlouvy na administraci 
veřejné zakázky formou elektronické aukce nebo dynamického nákupního systému 
se společností eCENTRE, a.s., dle předloženého návrhu.  

c) Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko byla seznámena s návrhem 
zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku. Dokumentace bude 
dopracována ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky a finální podoba 
zadávací dokumentace bude předložena ke schválení předsedovi nebo správní radě 
Mikroregionu.  

d) Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko ukládá jednotlivým zástupcům 
členských obcí Mikroregionu sdělit manažerce potřebné informace, zejména, které 
založené a zřízené organizace se zúčastní veřejné zakázky a předpokládaný počet 
SIM karet za jednotlivé obce a právnické osoby. 

Hlasování (12, 0, 0) – schváleno 
 
 

Ad. 4. Personální záležitosti – manažer/manažerka Mikroregionu  
 

S ohledem na skutečnost, že ing. Marie Kotásková je nově zaměstnána jako vedoucí úředník 
na Městském úřadu Veselí nad Moravou, je zapotřebí řešit personální zajištění manažera 
Mikroregionu. Předseda představil členům valné hromady kandidátku na tuto funkci - Mgr. 
Lucii Cíchovou z Blatnice pod sv. Antonínkem. 

 
Usnesení č. 4 
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko jmenuje do funkce manažerky 
Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko Mgr. Lucii Cíchovou s účinností od 1. 10. 2017. 
Valná hromada ukládá stávající manažerce Ing. Marii Kotáskové, aby zajistila veškeré 
kroky k předání kanceláře, dokumentů a informací nově zvolené manažerce.  
 

Hlasování (12, 0, 0) – schváleno 
 



Ad. 5. Účast Mikroregionu na aktivitách Regionu Slovácko  
Předseda Mikroregionu informoval o průběhu valné hromady Regionu Slovácko, kde došlo 
mj. ke schválení nových stanov. Také byla podána informace ve vztahu k zajišťování 
destinačního managementu v rámci Jihomoravského kraje prostřednictvím spolku Turistická 
asociace Slovácko, z.s.  

Usnesení č. 5 

Valná hromada Mikroregionu bere na vědomí informace o průběhu valné hromady 
Regionu Slovácko.  

Hlasování (12, 0, 0) – schváleno 
 
 

Ad. 6. Projednání návrhu cykloturistických map pokrývajících území Mikroregionu 

Manažerka seznámila členy valné hromady se zpracovaným návrhem nové ilustrované 
cyklomapy zahrnující celé území Mikroregionu od společnosti CBS Nakladatelství s.r.o. ze 
Zlína. Aby mohla být mapa dokončena, je potřeba, aby jednotliví členové Mikroregionu, 
sdělily manažerce tyto údaje: 

• ilustraci 1-2 dominant v každé členské obci (každá členská obec si dle svého uvážení 
zvolí obrázek, který ji bude na mapě charakterizovat), 

• zadní strana mapy - prezentace členských obcí + Mikroregionu (vč. maleb), popisy 
tras + výškové profily, 

• případný návrh cyklotras. 
 
 
Usnesení č. 6:   
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko byla seznámena s návrhem 
cyklomapy a ukládá zástupcům členských obcí, aby dodali potřebné materiály a 
informace k finálnímu návrhu mapy. 
 

Hlasování (12, 0, 0) – schváleno 
 

Ad. 7. Příprava na Slavnosti vína 2017 
 
Manařerka Mikroregionu informovala členy valné hromady o plánovaném průběhu Slavností 
vína (harmonogram přílohou). K dopravě účastníků byly zajištěny tři autobusy od ČSAD 
Uherské Hradiště, které budou vyjíždět z Veselí nad Moravou, Ostrožské Lhoty a Ostrožské 
Nové Vsi. Technická podpora bude zajištěna prostřednictvím uzavřených dohod o provedení 
práce. Jako fotograf akce byl osloven pan P. Nedoma z Uherského Ostrohu. Dovoz, stavění a 
bourání stánků a podia zajistí VKC, z.ú., moderování akce bude v režii Evy Zajícové, 
ozvučení zprostředkuje pan Tyl. Občerstvení pro účastníky je objednáno ze Sportovní haly 
v Hluku. 
 
Usnesení č. 7:   
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko bere na vědomí informace o 
organizačním zajištění účasti na Slavnostech vína 2017.  

 
Hlasování (12 , 0, 0) – schváleno 

 

Ad. 8. Různé 



Manažerka Mikroregionu informoval členy valné hromady o přestěhování kanceláře 
Mikroregionu z objektu kulturního domu ve Veselí nad Moravou v důsledku jeho 
rekonstrukce. Nová kancelář je umístěna v sousedním objektu Panského dvora. V rámci 
změny sídla Mikroregionu je potřeba vyhotovit dodatek ke smlouvě o výpůjčce. 

Usnesení č. 8:   
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko souhlasí s uzavřením dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce, dle předloženého návrhu.   

 
Hlasování (12 , 0, 0) – schváleno 

 

 

 

Ad. 9. Závěr 

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


