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Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 

konané dne 29.8.2019 Ostrožská Nová Ves, Památkový domek, Lhotská 377 

 
 

Přítomni: 13 členů VH dle prezenční listiny 

Omluveni: 3 členové VH, a to.: Ing. Libor Zlomek a Bohuslav Vávra za obec Boršice u 

Blatnice a Zdeněk Botek za město Hluk 

 

 

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

Ostrožsko-Veselsko, dále jen ,,předseda MOV“, spolu s Ing. Jaroslavou Bedřichovou – 

starostkou obce Ostrožská Nová Ves přivítali všechny přítomné a pronesli několik úvodních 

slov. 

 

Dále byl přednesen návrh programu jednání dle řádně rozeslané pozvánky:  

 

1. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu 

 

2. Aktuální čerpání rozpočtu Mikroregionu za rok 2019 

 

3. Aktuální informace k realizovanému projektu ,Rozvoj a profesionalizace 

Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ financovaného z ESF 

 

4. Příprava zadávacího řízení v rámci DNS na zajištění telekomunikačních služeb pro 

členské obce Mikroregionu a jimi založené nebo zřízené organizace 

 

5. Personální záležitosti 

 

6. Nové webové stránky Mikroregionu 

 

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

pozemních komunikací 

 

8. Organizační zajištění účasti na Slavnostech vína 2019 a nácvik společného Zpívání 

zástupců obcí za účasti CM Fraj. 

 

9.  Různé   

a) Převod majetku PPO na obce + návrh servisní smlouvy EMPEMONT 

 b) Nové logo Mikroregionu 

c) Prodejní cena reklamních předmětů  

 

 

 

10. Závěr 
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  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. Jaroslava Bedřichová, Ing. Hana Příleská 

 Zapisovatelka:     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 ( 13, 0, 0) – schváleno  

 

  

 

Ad. 2.  Aktuální čerpání rozpočtu Mikroregionu za rok 2019 

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

rozpočtu za rok 2019, kdy celkové příjmy činí 2.361.000,- Kč k 30.6.2019 a celkové výdaje k  

30.6.2019 činí 3.022.000,- Kč, a stav peněžních prostředků činí k 30.6.2019 celkem 

1.868.008,64 Kč 

  

Usnesení č.2) :   

Valná hromada byla seznámená s čerpáním finančních prostředků Mikroregionu 

Ostrožsko-Veselsko za období 01-06  roku 2019.  

Hlasování (13, 0, 0) – schváleno 

 

 

Ad. 3. Aktuální informace k realizovanému projektu ,Rozvoj a profesionalizace 

Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ financovaného z ESF 

 

Manažerka Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko paní Kateřina Hanáková –  seznámila Valnou 

hromadu s průběhem Projektu rozvoje a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko 

a s aktuálním harmonogramem. V současné době je z vyžadovaných 60ti školení odškoleno 

41 školení, celková průměrná návštěvnost kurzů ve všech klíčových aktivitách KA1-KA7 činí 

14 osob, spokojenost účastníků je nyní kalkulována průměrně na 95% spokojenosti. Zbývá 

odškolit 19 školení, z toho 7 zastupitelských a 12 úřednických. Celková návštěvnost 

zastupitelských školení v klíčové aktivitě KA6 činí průměrně 10 osob, proto paní Kateřina 

Hanáková ukládá členům Valné hromady motivovat zatupitele obcí k větší účasti na těchto 

školeních. Zvláště na nejbližší konané zastupitelské školení dne 6.září 2019 a 10.října 2019 na 

téma ,,Zákonná odpovědnost obce a členů jejich orgánů. Dále předkládá návrh destinace 

výjezdního školení dne 6.-8.ledna 2020 v hotelu Grúň v obci Mosty u Jablunkova. 
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Usnesení č. 3: 

Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko Veselsko bere na vědomí aktuální informaci o 

realizaci Projektu rozvoje a profesionalizace státní správy a žádá členy zastupitelstev 

členských obcí o větší míru zapojení do školení.  

 

Hlasování (13,0,0) schváleno 

 

 

 

Ad. 4. Příprava zadávacího řízení v rámci DNS na zajištění telekomunikačních služeb 

pro členské obce Mikroregionu a jimi založené nebo zřízené organizace 

 

Manažerka Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko paní Kateřina Hanáková  seznámila Valnou 

hromadu s aktuálním stavem přípravy zadávacího řízení na výběr telefonního operátora, kdy 

souhlasilo se zapojením do DNS 26 subjektů našeho Mikroregionu a v současnosti činí 

celkový počet u všech těchto subjektů 684 SIM karet, s tím že pokud bude vysoutěžen nový 

operátor, bude možno navýšit počet těchto SIM také o rodinné příslušníky. Dále byl členům 

VH předložen návrh na objem datových tarifů. 

 

Usnesení č. 4) :   

Valná hromada schvaluje podmínky účasti zadávacího řízení a volí následující datové 

tarify: 1,5 G, 3G, 10G a max. 50G. Ukládá všem členům VH zkontrolovat do konce 

příštího týdne, tj. do 6.září 2019 současné smlouvy s telefonními operátory a výpovědní 

lhůty, zda jsou zde uvedeny prolongace 60 dnů a potvrdit paní Hanákové Kateřině. Poté 

VH požaduje do poloviny září 2019 vypsat soutěž na telefonního operátora, do poloviny 

října výsledek soutěže. Pokud se vysoutěží operátor, pak se členové VH zavazují, že do 

konce října 2019 všechny subjekty Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko, které se do DNS 

zapojily, podají výpověď současnému operátorovi. 

 

Hlasování (13,0,0) schváleno 

 

 

Ad. 5) Personální záležitosti 

 

Předseda Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko navrhl úpravu výše odměny manažerky paní 

Kateřiny Hanákové.  Dále byla diskutována možnost navýšení poplatků členských obcí ze 

stávajících 20,- Kč na 25,- nebo 30,- Kč na jednoho občana obce.  
 

Usnesení č. 5) :   

Valná hromada schvaluje měsíční odměnu manažerky paní Kateřiny Hanákové dle 

předloženého návrhu.  

 

 

 

Hlasování (13,0,0)– schváleno 

 

 

Ad. 6)   Nové webové strány Mikroregionu www.ostrozsko-veselsko.cz 
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Manažerka Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko paní Kateřina Hanáková –  seznámila Valnou 

hromadu se zveřejněním nových webových stránek Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko ke dni 

27.8.2019, s jejich fungováním, hlavními ikonami, zveřejňováním příspěvků, aktualit a 

plánovaných akcí, s provázaností na portál www. rajce.idnes.cz, a apeluje na členy VH 

k zasílání aktuálních článků a fotek z okolních obcí na mail mikroregion@ostrozsko.cz ke 

zveřejňování na tomto webu a také žádá členy VH, aby zaslali z každé obce více 

profesionálních ikonických fotek ke zveřejnění na tomto webu a  propojili své obecní weby 

s tímto webem pomocí RSS kanálů, tak aby se plánované kulturní akce obcí zobrazovaly jak 

na obecních webových stránkách, tak na nových webových stránkách Mikroregionu 

Ostrožsko-Veselsko. 

  

Usnesení č. 6) 

Valná hromada schvaluje současnou podobu nových webových stránek www.ostrozsko-

veselsko.cz bez výhrad a souhlasí také se zasláním profesionálních fotek obcí v kvalitním 

rozlišení, zasíláním aktualit paní Kateřině Hanákové ke zvěřenění a propojení RSS 

kanály. 

 

Hlasování (13,0,0)– schváleno 

 

 

Ad. 7). Informace náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Pavla Botka 

Ing. Pavel Botek informoval členy VH o současném stavu silnic II. a III. třídy ve Zlínském i 

Jihomoravském kraji, zákazu transitů, zpoplatnění mýt na Slovensko na silnici I/50 a 

regionálních vlacích IDS JMK. 

 

 

Ad.  8) Organizační zajištění účasti na Slavnostech vína 2019  

  

Manažerka Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko paní Kateřina Hanáková seznámila členy 

Valné hromady s přípravami na Slavnosti vína v Uherském Hradišti dne 7.září 2019, s počtem 

objednaných svozových i rozvozových autobusů, s časy a místy přistavení autobusů a 

následné rozúčtování těchto autobusových doprav obcím dle účasti krojovaných. Dále 

informovala členy MOV o předání stravenek pro krojované a účinkující, o zajištění a místě 

výdeje stravy na Redutě. Dále informuje o novém seřadišti u Zimního stadionu v 8:30 a 

pořadí obcí v průvodu a o mokré variantě Slavností vína prodiskutované s organizátorem SV 

UH panem Mgr. A. Antonínem Machem, kdy krojovaný průvod půjde za každého počasí 

v pláštěnkách a program na Redutě by byl případně zrušen. 

Předseda Mikroregionu pan Petr Kolář předkládá seznam písní ke společnému zpívání 

starostů na Redutě. 

 

Ad.9)  Různé 

Ad. 9 a)  Převod majetku PPO na obce + servisní smlouva EMPEMONT 

mailto:mikroregion@ostrozsko.cz
http://www.ostrozsko-veselsko.cz/
http://www.ostrozsko-veselsko.cz/
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Manažerka Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko paní Kateřina Hanáková přednesla členům 

Valné hromady datum konce udržitelnosti majetku Protipovodňových opatření Mikroregionu 

Ostrožsko-Veselsko ke dni 30.9.2019 a také návrh následné servisní smlouvy od společnosti 

EMPEMONT a ročních poplatcích za tento servis pro každou obec zvlášť 

 

 

Usnesení č. 9 a):  

 

Valná hromada schvaluje převod movitých věcí dle soupisu věcí Protipovodňových 

opatření z Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko na obce ke dni 1.10.2019 a ukládá 

manažerce Kateřině Hanákové vyhotovit předávací protokol. Každá obec samostatně 

rozhodne o uzavření servisní smlouvy na tento majetek PPO. 

 

Hlasování (13,0,0) - schváleno 

 

 

Ad. 9 b)  Nové logo MOV 

 

Manažerka Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko paní Kateřina Hanáková předkládá Valné 

hromadě návrh nového loga, dle požadavků poslední Valné hromady dne 27.6.2019, kdy bylo 

požadováno pootočení současného loga o 180° a přidání nápisu ,,VESELSKO,, toto bylo 

zpracováno firmou KUBICA.  Z následné diskuze vyplynul požadavek na zpracování zcela 

nového loga, které bude lépe odpovídat aktuálním grafickým a vizuálním potřebám.  

 

Ad. 9 c) Prodejní cena reklamních předmětů 

 

Manažerka Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko paní Kateřina Hanáková předvedla členům 

Valné hromady nově zhotovené reklamní předměty a uvedla pořizovací ceny:  

- folklorní deštníky 176,- Kč/ks,  

- folklorní kuchyňské chňapky 112,- Kč/ks,  

- slamáky s folklorní stužkou 102,- Kč/ks  

- funkční trička s tématickým potiskem 154,- Kč/ks.  

Dále byly Valné hromadě navrženy dvojí ceny prodejní ceny paní Ing. Marií Kotáskovou a 

paní Kateřinou Hanákovou, s uvedením marže a celkového zisku.  

 

Usnesení č. 9 c) 

 

Valná hromada schvaluje následující prodejní ceny pro veřejnost a nižší ceny pro členy 

VH:  

- folklorní deštníky 260,- Kč/ks a 220,- Kč/ks 

- folklorní chňapky 150,- Kč/ks a 130,- Kč/ks 

- slamák s folklorní stužkou 150,- Kč/ks a 130,- Kč/ks 

- funkční trička s tématickým potiskem 230,- Kč/ks a 190,- Kč/ks 

 

 

Hlasování (13,0,0) - schváleno 
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Ad. 10. Závěr 

Předseda Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko pan Petr Kolář poděkoval všem přítomným 

členům valné hromady za účast.  

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

       

Ing. Jaroslava Bedřichová     Ing. Hana Příleská  

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


