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

konané dne28.2.2020 od 14:30 hodin
ve Veselí nad Moravou, vinárna Hruška, Národních mučedníků 949

Přítomni: dle prezenční listiny , tj. 7 členů Správní rady MOV
omluven: 1 člen - pan Bohuslav Yávra za obec Boršice u Blatnice

Úvod a přlvitání přítomných: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D, - předseda Mikroregionu
Ostrožsko-Veselsko, dále jen ,,předseda MOV"

Dále byl přednesen návrh programu jednání dle řádně rozeslané pozvánky:

1. Zahájení
2. HosPodaření MOV - předběžné výsledky hospodařeni za rok 2OI9 a čerpání

2020
3. PostuP obcí při uzavftáni smluv na základě výsledku zadávaciho řizeni na

telekomurrikačních a datových služeb _ uzaviráni dílčích smluv
4, Aktuálrrí infbrmace k realizovanému projektu ,,Rozvoj a profesion alizace MoV"
5. Rozhodnutí o výši finanční spoluúčasti a způsobu realizace zad.ávaciho řizeni

nového projektu ,,Posílení strategického řízeni MOV'.
6. Možnost přípravy navazujiciho projektu vzděláváni veřejné správy Mov
7, Rozhodnutí o způsobu úhrady členských poplatků vuči TAS a RS
8. Různé
9, Závěr

Ad. 1. Zahájení

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

Usnesení č. 1:
správní rada schvaluje program jednání ve smyslu předloženého návrhu.

Hlasování (7 ,0,0) - schváleno

Ad. 2. HosPodaření MOV, předběžné v/sledky hospodaření za rok 2019 a čerpání
rozpočtu 2020

ÚČetní MOV Ing. Marie Kotásková seznámila členy Správní rady s hospodařením MoV a
ČerPáním rozpoČtu k3l.t2.2019 kdy byl stav peněžních prostředků Mikróregionu ostrožsko
Veselsko I.727.335,- Kč, příjmy 2.361.000,- Kě, výdaje 3.022.000,- Kě.

rozpočtu

zajištění

v rámci



Usnesení č. 2:

SPrávní rada byla seznámena s aktuální informací o hospodaření Mikroregionu
Ostrožsko-Veselsko.

Ad. 3 PostuP obcí Při uzavírání smluv na základě výstedku zadávacího řízení na
zajištění telekomunikačních a datových služeb .-uzavíráni anči.t smluv.

Manažerka Mov paní Hanáková informovala o současné fakturaci telekomunikačních služeb
sPoleČností 02, kdY od 1. Únor a 2020 platí pro 26 subjektů MOV nově vysou téžené taris,
nicméně z dŮvodu Časové nároČnosti převádění těchto tarifrr pro více než 7OO uživateltÍ,
vzniklY ve sPoleČnosti 02 ěasové prodlevy, proto byla část měsíce února fakturována dle
PŮvodních tarifir, rozdily v cenách mezi novým a starym tariťem budou všem subjektům
MOV dobroPisovány. Toto telefonicky při zasedání Správní rady potwdila na konference call
PanÍPoŽárová - stYČná osoba 02 pro Mikroregion Ostrožsko_Vesólsko. paní Hanáková taktéž
informovala o 19 dÍlČÍch smlouvách se společnostní 02, které jsou podepsány, nicméně stále
nebYlY PaniPožétrovou dodány zpět subjektům MOV i přes nut<Ótit<eie u.g"n.á.

Usnesení č.3:
SPrávní rada bere na vědomí aktuální informaci k fakturaci společnosti 02 a důrazně
vYzývá zástuPce této spoleČnosti k neodkladnému dodání podepsaných dílčích smluv
(koPie těchto smluv bude uložena v kanceláři Mikroregionu bstrózstó Veselsko a jedno
vyhotovení originálu bude doručena příslušným subjeťtům).

Ad. 4 Aktuální informace k realizovanému projektu onRozvoj a profesion alwaceMov"

ManaŽerka MOV seznámila Členy Správní rady se současným stavem rcalizovaných školení,
zníchŽ bYlo dosud uskutečněno 57. Dále jsou poslední ili školení naplánována vměsíci
březnu. SouČasně jsou již splněny obě podmínký Projekfi vzdéIávání, á to min. 100 osob
PodÍlejících se na Projektvvzdělávání a min. 54 osob s poětem sedmi absolvovarrých školení,
kdY se do Projektu zapojilo 139 osob aztoho 66 osob splnilo přítomnost na sedmi školeních.
Dnem 31.3. konČÍ termín pro uskutečnění posledních školení s tim, že do konce května pak
musí být vYPracována evaluaČní zprávapro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Usnesení 4:
SPrávní rada bYla seznámena s informacemi o závěrečné fází realizace projektu ,,Rozvoj
a profesion allzace MOV".

Ad. 5. Rozhodnutí o výŠi finanční spoluúčasti a způsobu realizac e zadávacího řízení
v rámci projektu ,,PosíIení strategického řízení MOÝ".

Předseda MOV seznámil Členy Správní rady, že Mikroregion ostrožsko-Veselsko uspě1 s
Žádosti o dotaci Pro projekt ,,Posílení strategického řlzeni v Mikroregionu ostrožsko_
Veselsko". Jedná se převáŽně o zpracování pasportů a strategických dokurientů s celkovými
zPŮsobilými výdaji 9.575.758,- Kč. Předpokládaná doba trvání projektu: od 1. 6,2020 do
30.9. 2021 (16 měsíců).



BYl rekaPitulován seznam požadovaných pasportů a strategických dokumentů
Žádosti - Pokud budou obce požadovat změnu zatnéření, obsahu nebo rozsahu
pasportů, je třeba zažádat o změnu prostřednictvímmanažerky Mov.

z původní
někteých

BYla dále PředloŽenanabídka AK Nawátil na vypracováni Zadávací dokumentace pro
rnýběrové řizení a zajíšténi administrace qiběrov ehď řizení v hodnotě 80.000,- Kč (snížení
oproti původní nabídce o 20 tis. Kč).

Dále bYla PředloŽena nabídka společnosti Atregia s.r.o. (paní Vokřálová_Trnková) nazqišténi
administrace projektu po celou dobu jeho trvániv hodnotě 260.000,- Kč.
S ohledem na nízký podíl nepřímých nákladů projektu ve výši 465 tis. Kč se navrhuje
stanovení finanČní spoluúčasti jednotlivých obcí ve výši is % dle počtu a nákladů
zPracovávaných PasPortŮ a strategických dokumentů pro jednotlivé obce. Tyto finanční
ProstředkY jsou nutné pro dalŠÍ zajištění mzdových a provozních nákladů projektu. polovina
9ástkY finanČní sPoluúěasti by byla fakturována obcím v roce 2020 a druhá polovina v roce
202l.

Usnesení č. 5
Správní rada:

a) bYla seznámena s předpokládanými celkovými výdaji projektu o,posílenístrategického řízení MOVoo

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy s AK Navrátil na zajištění zad,ávací
dokumentace a administrace výběrovéh o íízeníza c€nu 80.000r- Kč.

c) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s ing. Martinou Vokřálovou Trnkovou na
zajiŠtění administrace Projektu po celou dobu jeho trváníza cenu 260.000,_ Kč

d) schvaluje finanČní spoluúČast členských obcí ve výši 15 oÁ z hodnoty pasportů ajiných strategických dokumentŮ zpracovávaných pro jednotlivé obce s fakturací
První PolovinY této Částky v roc€ 2020 a druhé polóviný částky v roce 202|,

Počet
zpracovávaných

dokumentů
Předpokládaná
cena celkem

Předpokládaná
cena s DPH2L% Spoluúčast 15 %

Blatnice pod Svatým
Antonínkem 12 1,209 167 1,463 092 2L9 463,75
Blatnička 7 700 000 847 000 L27 o50,oo
Boršice u Blatnice 10 816 000 987 360 L48to4,oo
ostrožská Lhota 8 700 833 848 008 t27 2oL,25
ostrožská Nová ves 6 968 500 1 171 885 L75 782,75
Hluk I1 1 708 000 2 066 680 310 002,00
veselínad Moravou 2 610 000 738 100 110 715,00
Uherský Ostroh 7 824 767 997 242 L49 586,25
cELKEM 63 7 536667 9 ttg 367 1 367 905,00

Hlasování ( 7, 0, 0 )



Ad. 6. MoŽnost přípravy navazujícího projektavzdé|ávání státní správy MoV
SPrávní rada MOV přivítala ředitele společnosti Accon p. Kudiáčka, kterlý přednesl
PředPokládané dotační Ýzvy a možnost zapojit se do dalšího Projektu vzdělávání veřejné
sPrávY v období 20211022 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Usnesení č. 6:
SPrávní rada Mikroregionu Ostrožsko Veselsko byta seznámena s možností
zPracování Žádosti o dotaci v oblasti dalšího vzdělávání veřejné správy a souhlasí se
zpracováním uvedené žádosti společností Accon.

Hlasování (7,0,0)

Ad. 7 Rozhodnutí o způsobu úhrady členských poplatků vůči TAS

Předseda MOV přednesl návrh na dořešení způsobu úhrady poplatků Regionu Slovácko (6,-
KČ/obČarr/rok) a Turistické asociaci Slovácko (2,- Kčiobčarýrok), a to v souladu s uzaťenou
smlouvou mezi Regionem Slovácko a Turistickou asociací Slovácko, která mj., vymezuje
Územnípřekryv obcí spadajících do Jihomoravského kraje (TAS) aZlínského kraje @s).

Usnesení č. 7:
SPrávní rada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko schvalujeo v souladu s uzavřenou
smlouvou mezi Regionem slovácko a Turistickou asociací slovácko

a. Úhradu Členských příspěvkŮ do Regionu Slovácko ve výši 6,_ Kč/občanlrokza
obce Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Hluk, OstrožskáLhota,Boršice u
Blatnice

b. Úhradu Členských příspěvků do Turistické asociace Slovácko ve výši 2,_
KČ/obČan/rok za obce Blatnička, Blatnice pod sv. Antonínkemo Veselí nad
Moravou.

Ad.8. Různé
Byla diskutována
Veselsko, kdy by

Hlasování (7, 0, 0)

možnost každoročního pořádání krojového plesu Mikroregionu Ostrožsko-
se pravidelně střídalo místo konání podle možností člerrských obcí.

Ad.9. Závěr
Předseda Mikroregionu poděkoval všem přítomným členům Správní rady zaúčast.

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
předseda správní rady

Mikroregionu Ostrožsko-Vesel sko


