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Zápis z jednání Správní rady Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 
(dále jen MOV) 

konané dne 22. 10. 2019 od 14:00 hodin 

TVRZ, nám. Komenského 162, Hluk 687 25 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, 8 členů Správní rady MOV 

Omluveni:  0 osob 

        

Úvod a přivítání přítomných: Petr Kolář – předseda Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko, dále 

jen ,,předseda MOV“ 

 

Dále byl přednesen návrh programu jednání dle řádně rozeslané pozvánky:  

 

1. Zahájení 

 a. volba zapisovatele  

 b. program Správní rady 

2. Hospodaření MOV           

čerpání rozpočtu k 30.9.2019 

3. Zhodnocení účasti MOV na SV v UH 2019 

4. Postup obcí při uzavírání smluv na základě výsledku zadávacího řízení na zajištění 

telekomunikačních a datových služeb pro členské obce MOV 

5. Realizace projektu ,,Rozvoj a profesionalizace MOV – vzdělávání zastupitel a úředníků 

členských obcí MOV (finální podoba výjezdního školení) 

6. Rozhodnutí ve věci variantního řešení závazků vyplývajících z členství v Regionu 

Slovácko. 

7. Příprava změny výše členských příspěvků 

8. Příprava možné změny právní formy MOV z d.s.o. na zapsaný spolek 

9. Protipovodňová opatření – předávací protokoly 

 

 

 

Ad. 1. Volba zapisovatele a programu jednání     

 

Předseda MOV Petr Kolář přivítal všechny přítomné a členy Správní rady MOV. 

 

 Zapisovatelka:     Bc. Kateřina Hanáková 
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Usnesení č. 1: 

Správní rada schvaluje program jednání ve smyslu předloženého návrhu.               

     

       Hlasování ( 8 , 0, 0) – schváleno  

 
           

Ad. 2.  Hospodaření MOV,  čerpání rozpočtu k 30. 9. 2019 

 

Účetní MOV Ing. Marie Kotásková seznámila členy Správní rady s hospodařením MOV a 

čerpáním rozpočtu k 30.9.2019, kdy je stav peněžních prostředků na účtu 1.390.206,- Kč. 

Celkové příjmy činily 2.361.000,- Kč, z toho přijaté finanční prostředky z dotace na Projekt 

Rozvoj a profesionalizace MOV č.: CZ.03.4.74./0.0/0.0/16_058/0007432 činily 1.700.000,- 

Kč. Celkové výdaje činily 3.022.000,- Kč, z toho největší výdaje činily platby na Projekt 

Rozvoj a profesionalizace MOV ve výši 2.000.000,- Kč, dále mzdové výdaje 590.000,- Kč a 

platba za členský příspěvek do Regionu Slovácko 88.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 2: 

Správní rada byla seznámena s informací o čerpání rozpočtu MOV k 30. 9. 2019. 

 

 

Ad. 3 Zhodnocení účasti MOV na Slavnostech vína v UH 2019 

 

Účetní MOV Ing. Marie Kotásková seznámila členy Správní rady s finančními výdaji a 

příjmy  na Slavnosti vína v Uherském Hradišti dne 7. září 2019. Náklady činily celkem  

75.084,- Kč - z toho 8.000,- na ozvučení nebylo dosud zaplaceno, z důvodu zrušení programu. 

Za deště zvučeno nebylo. Celkové příjmy – příspěvek z Uherského Hradiště + přefakturace 

občerstvení a dopravy jednotlivým obcím, činily 65.000,-. Hospodářský výsledek této akce 

byl záporný, a to -10.084,- Kč 

 

Usnesení č. 3: 

Správní rada byla seznámena s informacemi o průběhu Slavností vína v Uherském 

Hradišti dne 7. 9. 2019 a s jeho finančním zajištěním. 

 

 

Ad. 4 Postup obcí při uzavírání smluv na základě výsledku zadávacího řízení na 

zajištění telekomunikačních a datových služeb pro členské obce MOV 

 

Manažerka MOV paní Kateřina Hanáková seznámila členy Správní rady se současným 

stavem zadávacího řízení na zajištění telekomunikačních a datových služeb. Ke dni 11. října 

2019 byla vysoutěžena jediná nabídka společnosti O2 s nejvyššími nabídkovými cenami: 

Neomezený hlasový tarif (veškeré volání + sms) 200,- Kč/měs., internet v mobilu 1,5 GB – 

140,-Kč/měs., 3 GB – 230,- Kč, 10 GB – 300,- Kč/měs., 50 GB  - 800,- Kč/měs. Kontaktní 

osobou u O2 je paní Lucie Požárová, která zajistí novou rámcovou smlouvu mezi O2 a 

Mikroregionem Ostrožsko-Veselsko a bude komunikovat se zástupci členských obcí ohledně 

výpovědí současných smluv a přechodu na nové tarify. Pouze 4 subjekty našeho MOV mají 

v současnosti jiného telefonního operátory než O2. Tyto subjekty si zajistí výpověď současné 

smlouvy dle svých uzavřených smluv.  
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Usnesení 4: 

Správní rada schvaluje uzavření rámcové smlouvy mezi společností O2 a 

Mikroregionem Ostrožsko-Veselsko na základě podmínek vzešlých z výsledku  

zadávacího řízení.  

Hlasování ( 8, 0, 0 ) 

 
       
Ad. 5. Informace o dosavadním průběhu realizace projektu ,,Rozvoj a profesionalizace         

Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ - vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců členských 

obcí MOV 
 

Manažer MOV paní Kateřina Hanáková seznámila členy Správní rady s dosavadním 

průběhem Projektu vzdělávání MOV. Harmonogram školení – postupuje dle požadavků, k 30. 

9. 2019 bylo odškoleno již 46 seminářů, v průběhu října byly odškoleny další tři semináře, 

takže nyní zbývá provést 11 školení, včetně výjezdního školení dne 6. - 8. ledna 2020, kde je 

naplánována cílová destinace Mosty u Jablunkova – hotel Grúň. 

Do Projektu se dosud zapojilo celkem 124 osob, což je vzhledem k podmínce Projektu o 

proškolení minimálně 100 osob splněno nyní 124 % této podmínky Projektu. Z těchto 124 

osob bylo proškoleno 42 zastupitelů z celkového počtu 98 zastupitelů obcí našeho 

Mikroregionu Ostrožsko Veselsko. Úředníků se dosud zapojilo 82 osob z celkového počtu 

125 úředníků MOV. Průměrný počet účastníků na školení je 14 osob. Průměrný počet školení 

na osobu je v současné době 5,2. Celkově zúčastněných na školení bylo 641. V přepočtu na 

proškolené hodiny bylo účastníkům kurzů podáno 3846 informačních hodin.  

Další podmínkou projektu je proškolit minimálně 54 osob 40ti hodinami, což je 7 školení, 

tuto podmínku nyní splňuje 40 osob. Zbývá realizovat 14 školení. V současné době bylo na 

šesti a více školení 55 osob, což je 102% podmínky projektu, proto se zaměříme více na tyto 

osoby, které mají splněno 6 školení a budeme je směřovat, aby se z plánovaných 14 ti školení 

zúčastnili alespoň jednoho dalšího, které bude tematicky splňovat parametry odboru, do 

kterého daná osoba spadá. Takto bude splněna tato podmínka Projektu. 

  

Usnesení č. 5 

Správní rada byla seznámena s dosavadním průběhem Projektu vzdělávání MOV a 

souhlasí s cílovou destinací výjezdního školení Mosty u Jablunkova i termínem konání 

6.-8. ledna 2020 

             Hlasování ( 8, 0, 0 ) 

 

 

Ad. 6.  Rozhodnutí ve věci variantního řešení závazků vyplývajících z členství v Regionu 

Slovácko. 

Manažerka MOV paní Kateřina Hanáková předložila Správní radě Mikroregionu Ostrožsko-

Veselsko k projednání platbu členských poplatků Regionu Slovácko, kdy byla Regionem 

Slovácko vystavena faktura na 166.962,- Kč. Region Slovácko požaduje platbu 6,- Kč na 

každého obyvatele Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko. 
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Usnesení č. 6:   

I.) Správní rada Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko souhlasí s pokračováním 

členství v Regionu Slovácko za podmínek:  

 

• veškeré informační materiály (elektronické i tištěné) vydávané Regionem 

Slovácko budou pokrývat místa a aktivity všech členských obcí MOV, 

• výše členských příspěvků MOV do Regionu Slovácko bude, v souladu 

s ustanovením čl. II, bodu e) Smlouvy o spolupráci v oblasti rozvoje cestovního 

ruchu turistické oblasti Slovácko stanovena dle počtu občanů členských obcí 

MOV spadajících do území Zlínského kraje (aktuálně pro rok 2019:  86.994,-Kč), 

• členské obce MOV spadající do území Jihomoravského kraje budou řešit své 

členské příspěvky na základě vztahu k Turistické asociaci Slovácko.  

 

II.) Správní rada Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko konstatuje, že v případě 

neakceptace výše uvedených podmínek bude Valné hromadě MOV navrženo 

ukončení členství v Regionu Slovácko s tím, že členské obce MOV si budou řešit 

své další členství v Regionu Slovácko samostatně, na základě rozhodnutí 

zastupitelstev členských obcí.   

 

             Hlasování ( 8, 0, 0 ) 

 

 

Ad. 7   Příprava změny výše členských příspěvků obcí do Mikroregionu Ostrožsko-

Veselsko. 

 

Účetní MOV Ing. Marie Kotásková přednesla Správní radě MOV dva návrhy na zvýšení 

členských příspěvků obcí MOV. Současný poplatek činí 20,-Kč/rok/obyvatel a je 

v nezměněné výši od vzniku Mikroregionu.   

1. variantní návrh na zvýšení členských poplatků na 25,- Kč/občan/rok; příjem 

z členských příspěvků by činil 702.725,- Kč.  

2. variantní návrh na zvýšení členských poplatků na 30,- Kč/občan/rok; příjem 

z členských příspěvků by činil 843 270 Kč. 
 

Usnesení č. 7:  

 

I.) Správní rada Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko doporučuje Valné hromadě 

Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko schválit v souladu s čl. VIII odst. 8 písm. n) 

stanov Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko stanovení členských poplatků pro rok 

2020 a roky následující ve výši na 30,- Kč/občan členské obce/rok. 

II.) Správní rada Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko žádá zástupce členských obcí 

Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko, aby v návrzích rozpočtů obcí pro rok 2020 

počítali s navýšením na 30,- Kč/občan členské obce/rok. 

 

          Hlasování ( 8, 0, 0 ) 
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Ad. 8.  Příprava možné změny právní formy MOV  

 

Účetní MOV Ing. Marie Kotásková seznámila členy Správní rady s návrhem na možnou 

změnu právní formy Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko ze současného D.S.O. – 

dobrovolného svazku obcí nově na Z.S. – Zapsaný Spolek. Seznámila členy Správní rady 

s výhodami a nevýhodami právní formy zapsaného spolku, kdy nespornou výhodou je 

zjednodušení účetnictví a méně komplikací se zveřejňováním povinných údajů. Nevýhodou je 

menší dostupnost a rozsah dotačních možností. V současnosti čekáme na rozhodnutí o 

poskytnutí dotace u Projektu pasportizace – Posílení strategického řízení MOV č. 

CZ.03.4.74/0.0/.0./18.092/0014757, kdy současný stav hodnocení této žádosti ministerstvem 

je 92%, tedy existuje značná míra pravděpodobnosti, že tuto dotaci na realizaci projektu 

MOV získá. Hranice pro získání dotace je v průměru nad 75% hodnocení. Příjemcem dotace 

v rámci tohoto dotačního titulu může být pouze dobrovolný svazek obcí.  

 

Usnesení č. 8:  

Správní rada odkládá rozhodnutí o možné změně právní formy MOV z dobrovolného 

svazku obcí na zapsaný spolek na prosincové jednání Valné hromady a na obdržení  

rozhodnutí o získání dotace na základě podané žádosti – Posílení strategického řízení 

Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko č. CZ.03.4.74/0.0/.0./18.092/0014757.  

 

Hlasování ( 8, 0, 0 ) 

 

 

Ad. 9.  Protipovodňová opatření – uplynutí doby udržitelnosti – předávací protokoly 

obcím. 

 

Na základě předchozího rozhodnutí Valné hromady MOV předala účetní MOV Ing. Marie 

Kotásková členům Správní rady k podpisu předávací protokoly k zařízením pořízeným na 

základě projektu Protipovodňových opatření, kde skončila doba udržitelnosti ke dni 30. 9. 

2019. Servisní smlouvy na údržbu a opravy těchto zařízení si budou členské obce nadále řešit 

samostatně.  

 

Ad. 10. Závěr 

Předseda Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko poděkoval všem přítomným členům Správní 

rady za účast.  

 

 

 

                                                                                 ___________________________ 

                                                                               JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 

                                                                                 předseda  

                                                                                     Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 

 


