
Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko _ Veselsko
konané dne 17,12.2019 Blatničkal,83, Vinařská společnost s.r.o.

Přítomni: 9 členů VH dle prezenční listiny
Omluveni: 7 členťr VH:

- Ing. Miloš I(ozumplík za Veselí n. M.
- Ing. Hana Příleská za Uherský Ostrolr
- Ing. Jaromír Lažek za Ostrožskou Novou Ves
- Ing, Miroslav Pavelka za Ostrožskou Lhotu
- Ing. Libor Zlomek a Bohuslav Vávra za Boršice u Blatnice
- Mgr, Ondřej Maňák za Blatničku

Úvod a přivítání přítomných: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. - předseda Mikroregionu
Ostrožsko-Veselsko

Dále byl přednesen návrh programu jednání dle řádně rozeslané pozvánky:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu

2. Aktuální čerpání rozpočtu Mikroregionuzarok 2019

3. Rozhodnutí o výši členských příspěvků do Mikroregionu

4. Výše členských příspěvků do Regionu Slovácko zarok2Ol9 a2O2O

5. Návrh rozpočtu narok2020

6, Aktuálrrí informace k realizovanému projektu ,,Rozvoj a profesiona\izace
Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko" financovaného z ESF

]. Aktuální informace o pruběhu uzaviráni smluv dle výsledku DNS na zajištění
telekomunikačních služeb pro členské obce Mikroregionu a jimi za|ožené nebo
zřizené organizace

8, Aktuálrrí irrformace k připravovanému projektu ,,Posílení strategického íizeni
Mikroregionu Ostrožsko Veselsko,, - rozpis předpokládaných nákladů a
poŽizovaných dokumentů pro členské obce, administrace zadávacího řizení

9. Zbývajici vypořádání majetku v rámci projektu Protipovodňová opatření

10. Webové stránky Mikroregionu - provázánipřes RSS kanály - společnost URBITECH
1 1. Návrh nového loga Mikroreginu

12. Různé

13, Závěr



Ad. 1. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisuo program jednání

Předseda Mikroregionu Petr Kolář přivítal všechny přítomné a členy Valné hromady MQV.

Náwh na předsedajícího VH: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
Ověřovatelé zápisu VH: Svatava Blahynková a Ing.Antonín Minařík
Zapisovatelka: Bc. Kateřina Hanáková

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

Hlasování (9, 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 rck 20t9, s tím že celkové přťmy k 30.11.2019 ěinily 2.361000,- Kč s tím, že
nejvyŠŠÍ příjem 1.700.000,- Kč byl čerpán z dotačního Projektu zaměstnanost č.
Cz.03.4.74l0.0l0.0l16-058/0007432. Celkové výdaje činily 3.022.000,- K{ znichž opět
nevyŠŠÍ vYdaj připadá na Projekt zaměstnanost, a to 2.000.000,- Kě, což zabrnuje refundace,
nájem a cestovné. Stav peněžních prostředků na úětu ke stejnému datu 30.1L2019 číni
736.679,-Kě,

Usnesení č.2:
Valná hromada MOV bere na vědomí čerpání rozpočtu za rok20l9

Ad.3 Rozhodnutí o v/ši členských příspěvků do Mikroregionu

ÚČetní Mikroregionu paní Ing. Marie Kotásková přednesla dva návrhy na zrlýšení členských
PříspěvkŮ obcí do Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko, a to zejména s ohledem na plnění
závazktl vttči Regionu Slovácko a Turistické asociaci Slovácko, ze současnýcli 20,-
Kě/osoba/rok, na:

25,- Kč/osoba/rok a propoětem zqýšení příjmů MoV o 140.545,- Kč/rok
30,- Kč/osoba/rok a propočtem zvášeni příjmů MoV o 281.090,- Kč/rok

Usnesení č.3
Valná hromada Mikroregionu
roční členský příspěvek obcí
Kč/občana/rok.

Ostrožsko-Veselsko schvaluje s účinností od 1*12020
do Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko ve výši 30r

Hlasování (9, 0, 0) - schváleno



4. Výše členských příspěvků do Regionu Slovácko zarok2019 a2020

Předseda MOV připomněl aktuální závazky vůči Regionu Slovácko ve výši 6,-Kč/občana/rok,
coŽ by při souČasném počtu obyvatel Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko mělo činit částku
166.962,- Kč. S ohledem na uzavřenou smlouvu o spolupráci mezí Regionem Slovácko a
Turistickou asociací Slovácko bude uhrazena pouze částka odpovídající počtu občanů obcí ve
Zlinském kraji a závazky vůči Turistické asociaci Slovácko (obce nacháaejicíc se
v Jihomoravském kraji) budou řešeny v pruběhu následujícího roku.

Usnesení č. 4:
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko Veselskoo v souladu s doporučením Správní
rady Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko ze dne 22.10.2019, schvaluje proplacení
Členského poplatku Regionu Slovácko ve výši 86.994o- Kč, s odvoláním na platné
ustanovení bodu II.o Článek e) smlouvy o spolupráci uzavřen é mezi Regionem Slovácko
a Turistickou asociací slovácko.

Hlasování (9, 0, 0) schváleno

Ad. 5. Návrh rozpočtu na rok 2020

ÚČetní Mikroregionu paní Ing. Marie Kotásková přednesla Valné hromadě předpokládané
příjmy na rok 2020, což činí 2.546.000,- Kč s tím, že není prozatim jistý příjem
z plánovaného dotačního programu Strategické řizení a pasportizace č.
CZ.03.4.7410.0/0.0/18 _092l00t4757. O udělení dotace bude rozhodnuto během ledna 2020.
Předpokládané příjmy na rok 2020 jsou 2.546.000,- Kč, ztoho největší podíl činí plánovaný
příjem zdotačniho projektu zaměstnanost č. Cz.03,4.74l0.0l0.0ll6-058l}007432, a to
1.600.000,-Kč. Plránované výdaje na rok 2020 jsou 2.546.000,- Kč, s tím že nejvyšší částka je
také planovinav rámcí projektu. Z důvodu převedení majetku Protipovodňových opatření na
obce dne 22.10.2019 zde vyloučíme v roce 2020 vYdaj na servis těchto PPO společností
Kocman. Naopak do příjmů lze v příštím roce zařadit předpokládaný prodej reklamních
předmětů, které byly nově v roce2Ot9 poiizeny.

Usnesení č. 5 :

Valná hromada schvaluje rozpoČet Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko na rok 2020 dle
předloženého návrhu.

Hlasování (9, 0, 0) schváleno

Ad. 6. Aktuální informace k realizovanému projektu ,,Rozvoj a profesionalizace
Mikroregionu Ostrožsko-Veselskoo. financovaného z ESF

ManaŽerka paní Kateřina Hanáková seznámila Valnou hromadu s aktuálním pruběhem
vzdéláváni úředníků a zastupitelů obcí Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko dotaěníhó projektu
č. CZ.03.4.74l0.0l0.0l16-058/0007432 stím, že do dnešního dne bylo úspěšně realizováno 52



školení a 8 školení je již termínově naplánováno na první čtvrtletí roku 2020, znichž se jedná
2x o školeni výjezdní zastupitelské a 6x o školení úřednické. Obě podmínky projektu jsou
nyní jiŽ splněny, a to min. 100 osob zapojenýchdo projektu a min. 54 osob proškolených 40ti
hodinami, což je v současné době splněno počtem 55 osob.
Paní Kateřina Hanáková dáIe upřesnila detaily rnýjezdního školení v termínu od 6. ledna do 8.
ledna 2020, ubytování na hotelu Gruň v Mostech u Jablunkova, včetně setkání s představiteli
obcí Mikroregionu Jablunkovsko a s představiteli obcí Mikroregionu Valašsko-Meziříčsko-
Kelečsko.

Usnesení č. 6 :

Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
dosavadním průběhu rea|izace projektu o,Rozvoj a
Ostrožsko-Veselskooo financovaného z ESF a schvaluje
předloženého návrhu.

byla seznámena s informací o
profesionalizace Mikro regionu
program výjezdního školení dle

Hlasování (9, 0, 0)- schváleno

Ad. 7. Aktuální informace o průběhu azavírání smluv dle výsledku DNS na zajištění
telekomunikaČních služeb pro členské obce Mikroregionu a jimi založené nebo zřízené
organizace.

Manažerka paní Kateřina Hanáková seznámila Valnou hromadu s aktuálním výsledkem
dynamického nákupního systému na vysoutěžení nového operátora telekomunikačních služeb
pro Mikroregion Ostrožsko-Veselsko, kdy byla dne 11. října 2019 vysoutěžena nabídka
spoleČnosti 02 s nabídkovými cenami: Neomezený hlasový tarif (veškeré volání + sms) 200,-
KČ/měs., internet v mobilu 1,5 GB - 140,-Kě/měs., 3 GB -230,- Kě, 10 GB _ 300,_ Kč/měs.,
50 GB - 800,- Kč/měs. Rámcová smlouva mezí 02 a Mikroregionem Ostrožsko-Veselsko
byla jiŽ uzavřena. Kontaktní osobou u 02 je paní Lucie Požárová, která zašle všem subjektům
MOV dílčí smlouvy; tyto každý subjekt potvrdí ve dvojím vyhotoveni a zašle na adresu
Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko - Veselí nad Moravou, náměstí Míru 664. Poté budou
všechny dílčí smlouvy zaslány hromadně paniPožárové do společnosti 02.

Usnesení č.7 a)
Valná hromada MOV byla seznámena s informacemi o průběhu uzavírání nových
smluv na zajiŠtění telekomunikačních služeb Mikroregionem Ostrožsko-Veselsko a
souhlasí s navrŽeným postupem pro uzavírání dílčích smluv se společností 02.

Hlasování (9, 0, 0)- schváleno

4



Ad. 8. Aktuální informace k připravovanómu projektu ,,Posílení strategickóho řízení
Mikroregionu OstroŽsko - Veselsko" - rozpis předpokládaných nákladů a pořizovaných
dokumentů pro členské obce, administrace zadávacího řízení

ManaŽerka paní Kateřina Hanáková seznámila Valnou hromadu s aktuální informací ohledně
dosavadního hodnocení podané žádosti o dotaci v rámci projektu ,,Posílení strategického
Ťizeni Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko|', č. CZ.03.4.74i0.0/0.0/18_09210014757, kdy
souČasné kladné hodnocení činí v pruměru 92oÁ, pŤiěemž pravděpodobnost ziskáni dotaěního
souhlasu je při hodnocení nad 75oÁ, tudíž je velká pravděpodobnost, že Mikroregion
OstroŽsko-Veselsko tuto dotaci ziská. Členové VH byli také seznámeni s předpokládanou 5 -
I0oÁ finanční spoluúčastí. Cenová výše byla vypočítána zpruměrné ceny více nabídek a
rozdělena na částky pro každou obec zvlášť.

Usnesení č.8:
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko byla seznámena s informací o
dosavadním prŮběhu hodnocení projektu ooPosílení strategického řízení Mikroregionu
ostrožsko-veselskooo.

Hlasování (9, 0, 0)- schváleno

Ad. 9) Zbývajicívypořádání majetku v rámci projektu Protipovodňová opatření

Paní Kateřina Hanáková oznátmila Valné hromadě, že všechny movité věcí dle soupisu
Protipovodňových opatření Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko byly bezuplatně převedeny
PřísluŠným obcím ke dni 22.10.201,9. Všechny obce na základě usnesení YH ze dne 29.8.2019
bod 9) tento majetek převzaly, s výjimkou obce Boršice u Blatnice - důvodem je srážkoměr,
který je od roku 2017 nefunkční a po diagnostice v březnu 2019 byla obcí Boršice u Blatnice
odmítnuta oprava tohoto srážkoměru společností Kocman, která nefunkční srážkoměr
nevrátila zpét na pŮvodní místo. Obcí Boršice u Blatnice je však požadováno vrácení
nefunkČního srážkoméru zpét na místo - střecha obecního úřadu. Dokud nebude wácen
nefunkční srážkoměr na místo, odmítá obec Borši ce pievzitmajetek ppo.

Usnesení č.9)
Valná hromada byla seznámena s informací o vypořádání majetku v rámci projektu
ProtiPovodňových opatření a žádá zástupce obce Boršice u Blatnice o dokončení
převzetí dle aktuálního právního i faktického stavu přebíranóho majetku.

Hlasování (9, 0, 0)- schváleno

ad. 10) Webové stránky Mikroregionu - provázánípřes RSS kanály

ManaŽerka Kateřina Hanáková seznámila členy Valnó hromady se současným stavem
zadávéni informací na webové stránky Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko a nawhuje



propojení weboých stránek obcí s webovými stránkami MOV přes RSS kanály. Zároveřt
představila paní Annu Krňávkovou ze společnosti Urbitech - Jalubí, která informovala o
moŽnosti propojení těchto webů systémem RSS a nabízíbezp|atnévyzkoušenína3 měsíce,

Usnesení č.10)
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko byla seznámena s informací o
aktuálním stavu umíst'ování podkladů na webové stránky MOV a ukládá manažerce
MOV zorganizovat schŮzku webmasterů všech členských obcí MOV k dohodě nad
postupem propojení přes RSS kanály.

Hlasování (9, 0, 0)- schváleno

ad. 11) Návrh nového loga Mikroregionu

Manažerka Kateřina Hanáková představila 3 návrhy nového loga pro Mikroregion Ostrožsko-
Veselsko.

- První nabídka od malíře a grafika Zdeřf,<a Hudečka z Uherského Ostrohu, kdy pan
Hudeček požaduje za tyto návrhy 15.000,- Kč (neexistovala žáďná objednávka ze
strany MOV)

- Druhá nabídky od malířky Lenky Jurečkové ze Bzence, kdy tato požaduje za návrhy
loga 1,000,- Kč

- Třetí nabídka od MgA. Anny Hlaváčové z Veselí - společnost ANY DESIGN, kdy za
návrhy požaduje 3.200,- Kě

Usnesení č. 11)
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko :

a) byla seznámena s grafickými návrhy nového loga MOV
b) souhlasí s finanČní odměnou 1.000,- Kč za návrh loga panu Zdeňku Hudečkovi

s tím, že jeho návrhy nebudou dále rozpracovány
c) ukládá manaŽerce MOV zajistit další rozpracování návrhů paní Jurečkové nebo

HlaváČové, tak aby logo obsahovalo čtyři základní barvy ornamentiky, tj.
Červenáo Žlutá, modrá, zelená a aby toto logo nějakým způsobem obsahovalo
motivy buď Antonínka (kostel, kopec, krojo vínoo vinnou skleničku, tradici či
folklor)

Hlasování (9, 0, 0) - schváleno

ad.12) Různé
manaŽerka Kateřina Hanáková na požádárn pana Zdeřka Gloze z Veselského
stacionáře Zdislava přednesla informaci o nabídce pořádáni paměťorných kurzů
v obcích MOV v ceně 500,- Kč/ hodinu, či 50,-Kč vstup na osobu v počtu deseti kurzů
s tím, že zástupci členských obcí předají tuto informaci pracovníkům knihoven nebo
domovů pro seniory.
manaŽetka Kateřina Hanáková shrnula roění práci pro Mikroregion Ostrožsko-
Veselsko jako Úspěšnou s tim, že se podařilo uspořádat 52 školení pro úředníky a



zastupitele obcí MOV, dále za velký úspěch pokládá vytvoření nových webor,llch
stránek, které se rozhodla propagovat vytvořenírn facebookových stránek
ltl_tyly.1:L_c,eb_q_q_k.pst]:lruút91"egip::_._q_.:_ttttz.s_lisr§s_el_§]is.5, kde aktivně publikuje články a fotky
z akci v obcích MOV. Dále úspěšné vysoutěžení levriějších telekomunikačních tarifu
Pro MOV, vyřizeni žádosti o dotace na pasporly a strategické dokumenty, účast na
kulturních akcích jako jsou Slavnosti vína v Uherském Hradišti, Andělské hody ve
VeselÍ nad Moravou a Putování po búdách v Blatnici p. Sv. Antonírrkem. Dále
Pořízení a prodej nových reklamních předmětťr a v rreposlední řadě organizace
Valrrých hromad, Správních rad a dosud bezúplatné cestování v rámci Mikroregionu,
při potřebách OÚ a MěÚ

Ad. 13) Závěr

předseda poděkoval všem přítomným členůrrr valné hromacly za účast.

Ověřovatelé zápisu:

Svatava Blahynková Ing. Antonín Minařík


