
ZáPis z jednání Správní rady Mikroregionu Ostrožsko _ Veselsko
(dále jen MOV)

konané dne 7. 5.2020 od 13:00 hodin
v Blatnici pod Sv. .dntonínkem, Vinařství Antonín Hanák

Přítomni: dle prezenční listiny , 6 členů Správní rady MOV
Omluveni: 2 osoby - Ing. Roman Tuháček za Ostrožskou Lhotu a Ing. Jaroslava Bedřichová
za Ostrožskou Novou Ves

Úvod aoŤivítánipřítomných: JUDr. PhDr. Petr I(olář, Ph.D. - předseda Mikroregionu
Ostrožsko-Veselsko, dále jen,,předseda MOV''

Dále byl přednesen návrh programu jednání dle řádně rozeslané pozvánky:

L Zahqeni

2. HosPodaření MOV - předběžné výsledky hospodařen i za rok 2019 a čerpání rozpoětu 2020

3, Pasporlizace - změny v Zadávací dokumentaci.

4. Teleforrní tari§ - Dílčí smlouvy.

5. Návrhy nového loga MOV

ó. Informace ke konání Slavrrosti vína v tJH 12,záři 2020

7, Různé

8. Závěr



Ad. 1. Zahňjenía program jednání

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

Usnesení č. 1:

Správní rada schvaluje program jednání ve smyslu předloženóho návrhu.

Hlasování ( 6, 0, 0) - schváleno

Ad. 2. Hospodaření MOV, předběžné výsledky hospodaření za rok 2019 a čerpání
rozpočtu 2020

ÚČetní MOV Ing. Marie Kotásková seznámila členy Správní rady s hospodařením MoV a
Čerpáním rozpočtu, kdy příjmy ke dni 7.5.2020 činí celkem 597 300,-, výdaje 684 170,_ Kč a
stav peněŽních prostředků na bankovním je celkem 1.t57.797,- Kč. Na základé rozhodnutí o
Poskytnutí dotace na Projekt strategických dokumentů bude zaltnuto rozpočtové opatření ve
\.ýŠi 1,6 mil. Kč. Dále paní Kotásková předložila přehled čerpání refundací kProjektu
vzděláváni státní správy, kdy Veselí nad Moravou zažádaIo od 486 tis. Kč, Uherský Ostroh
l27 tis. Kč, Hluk 71 tis. Kč, O.N.Ves 20 tis. Kě, Blatnička 21 tis. Kč a Blatnice 33 tis. Kč.
Celkem obce zapojené do Projektu vzděIávání státní správy nárokovaly refundace ve výši
76L786,, Kč. Způsobilé náklady dosud činily 2.66I tis. Kč, s tím že předpokládané náklady
byly 3.100 tis. Kč.

Usnesení č.2:
Správní rada byla seznámena s informací o čerpání rozpočtu MOV.

Ad. 3 Pasportizace - změny v Zadávací dokumentaci
Manažerka MOV paní Hanáková Kateřina předala členům Správní rady nově přepracovanou
Zadávací dokumentaci advokátom panem Petrem Navrátilem, dle požadovaných změn od
jednotlivých obcÍ, kde je nově za\vnvta zména od Ostrožské Nové Vsi, a to z původně
PoŽadovaného pasporťu veřejného osvětlení: 109 500 Kč a pasporťu splaškové kaÁalizace:
365 000 KČ; nově na pasport budov vč. ZarrĚŤení a Koncepce boje se suchem. Původně
PoŽadovaná zména u Ostrožské Lhoty byla panem Romanem Tuháěkem stomována. Nyní je
PoŽadováno ke zpracování 57 ks dokumentů. Členové SR byli dále seznámeni s návrhem
smlouvy se zhotovitelem s přílohami ě.1 - Vymezení předmětu zakázky, ktery je rozdělen na
5. Částí a přílohu č. 2, kterym je Položkový rozpočet, také rozdělen na 5 částí. Tyto
dokumenty byly všem členům Správní rady rozeslány nae-mailové adresy dne 7. května2Ó20
před jednáním této Správní rady k prostudování.

Usnesení č.3:
SPrávní rada byla seznámena s návrhem zadávací dokumentace na pořízení pasportů _
některé dílČí aspekty (přesnější vymezení platformy zpracování dokumentÚ) 1Ó trena
uPřesnit. K tomu svolá manaŽerka schůzku zpracovatele zadávací dokumentace na MěU
ve Veselí nad Moravou.



Ad. 4 Telefonní tarify - Dílčí smlouvy

ManaŽerka MOV předala ělenům Správní rady jednotlivé Dílčí smlouvy podepsané ze strany
O2,kaŽdé obci a organizaci obce jedno vyhotovení této smlouvy, s tím že druhé vyhotovení
těchto dÍlčích smluv si ponechala společnost 02 a kopie těchto Dílčích smluv jsou uloženy
v kanceláři Mikoregionu O-V. Paní Kateřina Hanáková informuje členy Správní rady o
sepsání dodatku k rámcové smlouvě mezi 02 a MO, kde je upřesněn datum ukončení této
rámcové smlouvy, a to 31. 12. 202l. Dodatek byl vytvořen z důvodu chybného data
v rámcové smlouvě, a to 3 L12.2022. Dále upozorňuje členy SR, že přidání nového čísla
k těmto novým tarifum je možno zdarma, dle zadávaci dokumentace. Při jakýchkoli
problémech je nutno u 02 kontaktovat pana Huňáčka.

Usnesení 4:
SPrávní rada byla seznámena s informací o uzavřených dítčích smlouvách se společností
02.

Ad. 5. Návrhy nového loga MOV

ManaŽerka MOV prezentuje členům Správní rady nově upravené návrhy loga MgA. Annou
Hlaváčovou - Anydesign dle požadavků z VH dne 17.I2.20l9

Usnesení č. 5
SPrávní rada byla seznámena s_upravenými návrhy nového loga; íinální zpracování
zajistí pracovní skupina na MěÚ ve Veselí n. M. osobně s MgÁ. Annou Hlaváčovou.
F'inální návrh bude předložen na jednání valné hromady v červnu t.r.

Obr. č. 1 Obr. č.2

Hlasování ( 6, 0, 0 )

Ad. 6. Informace ke konání Slavností vína v UH2020

ManaŽerka MOV informuje o stavu příprav na SV IJH 2020, kdy na základě informací paní
Linhartové z KKUH je třeba počítat i s možrostí, že se v letošním roce SV UH konat
nebudou, vzhledem k situaci Covid 19. Pokud by se SV UH v nějaké omezené formě
v letoŠním roce konaly, pravděpodobně by se nekonal pruvod, ale pouze prezentace
mikroregionů na stanovištích.

w%§



Usnesení č. 6:

Správní rada Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko bere na vědomí informaci ohledně
Příprav Slavností vína v záÍí 2020 a souhlasí s účinkováním souborů a kapel dle
závazného rozpisu z roku 2015 a souhlasí s prezentací stejných prodejců ve siáncích
jako v loňském roce.

Hlasování ( 6, 0, 0 )

Ad.7. Různé

7) ManaŽerka Kateřina Hanáková znovu vyzývá členy Správní rady, aby zasilali
zjednotlivých obcí články a fotky aktuálního dění pro prezentaci na webových stránkách
.!V-Slw-q_§_tp_zs}_q: _v_§§q].s_!qq,cz a také na sociální síti FCB MOV, s tím že je toto velmi dobý
nástroj nejen k prezentování obcí, OÚ, tvtěÚ a jejich činnosti, ale také k prezentování celého
mikroregionu.

Ad.8. Závěr

Předseda MOV poděkoval všem přítomným členům Správní rady za účast. Jednání Valné
hromady Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko se uskuteční v úterý 23 . června 2020.

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

Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko


