
Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko
konané 23.6.2020 ve Strážnici

Přítomni: l0 členů VH dle prezenční listiny
Omluveni: 6 členů VH:
- Ing. Roman Tuháěek a Ing. Miroslav Pavelka za Ostrožskou Lhotu,
- [ng. Hana Příleská za Uherský Ostroh,
- Mgr. Ondřej Maňák za Blatničku,
- Ing. Miloš Kozumplík za Veselí nad Moravou,
- Bohuslav Yávra za Boršice u Blatnice

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. Závéreóný účet Mikroregionu zarok 2019, včetné zprávy o auditu
3. Výroční zpráva o činnosti Mikroregionuzarok2019
4 . Plnění rozpočtu Mikroregion u za rok 2020
5. Závěrečná informace k realizovanému projektu ,,Rozvoj a profesionalizace

Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko'o
6. Schválení zadávací dokumentace v rámci projektu ,,Posílení strategického íízení

v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko" (pasporty)
7. Informace o podané žádosti o dotaci na projekt: ,fiozvoj a profesionalizace

Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko II."
8. Personální záIežitosti
9. Schvá|ení nového logotypového manuálu Mikroregionu
10. Různé
11. Závěr

Ad. 1. Volba předsedajícíhoo zapisovateleo ověřovatele zápisuo program jednání

Předseda Mikroregionu Petr Kolář přivítal všechny přítomné a ěleny Valné hromady MOV.

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

Usnesení č. 1:

Valná hromada volí předsedajícíhoo ověřovatele a zapisovatele valné hromady a
schvaluje program jednání ve smyslu předloženého návrhu.

Hlasování (10,0,0) - schváleno



Ad. 2. Závérečný účet Mikroregionu za rok 2019o včetné zprávy o auditu

Úěetní Mikroregionu seznámila ěleny Valné hromady s návrhem závěreěného úětu za rok
2019, dále s účetní závěrkou zarck2}I9 azptávou auditora.

Závérečný účet: celkové příjmy ěinily 1 743 698,39 Kě, celkové výdaje ěinily 2 776 804,76
Kí Zápomé saldo příjmů a výdajů ve výši - 1 033 106,37 Kč, kryto peněžním zůstatkem na
běžném úétu zminulých let. Záporné saldo bylo způsobeno výdaji hrazenými na projekt

,,Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko Veselsko", §rto výdaje byly
předfinancovány v pŤedcházejícím roce 2018 prostřednictvím přijaté dotace. Konečný stav
peněžních prostředků k3LI2.2019 ěinil: I272 335,66Ké.

Účetni závérkaz obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztráty a přílohu, jejíž nedílnou souěástí je
také inventarizaěnl zpráva. Výše aktiv a pasiv je ve výši 1 614 810,16 Kě. Výnosy jsou ve
výši2343787,64 Kč a náklady věástce 3495 198,12Ké. Výsledek hospodaření je tedy
zápomý 1 151 410,48 Kě - je způsoben výší odpisů majetku a náklady souvisejícími
s projektem ,,Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko". Inventarizaéní
komise ve své inventarizaění zpr6vé navrhla vyřadit položky turistické mapy, informační
mobiliář, odpočívadla, turistického portálu Ostrožsko a propagačního filmu z důvodu jeho opotřebení
a nefunkčnosti.
Yalná hromada byla seznámena se zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření s tím, že hospodaření Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko neobsahuje závažné
chyby a nedostatky a je v souladu s ustanovením § 3 zákona é. 42012004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění p ozdéjších předp isů.

Usnesení č.2 :
Projednání Závérečného účtu za rok 2019 §e uzavírá svyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Valná hromada schvaluje Závěrečný účet
Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko za rok 20!9.

Hlasování (10,0,0) - schváleno

Usnesení č.3:
a) Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko schvaluje předloženou účetní

závěrku za rok2019, jejíž nedílnou součástí je i inventarizaění zpráva.

Hlasování (10o 0, 0) - schváleno

b) Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko schvaluje hospodářský
výsledek za rok 2019 a jeho převedení na výsledek hospodaření minulých let -
neuhrazená ztráta.

Hlasování (10, 0, 0) - schváleno



c) Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko schvaluje vyřazení majetku
z ÚČetní evidence: turistické mapy, informační mobiliář, odpočívadla, turistického
portálu Ostrožsko a propagačního filmu z důvodu jeho opotřebení a nefunkčnosti.

Hlasování (10,0,0) - schváleno

Usnesení č. 4:
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko schvaluje předloženou Zpráva
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodařeníza rok 2020.

Hlasování (10, 0, 0) - schváleno

Ad. 3. Výroční zpráva o činnosti Mikroregionu za rok 2019
Manažerka Mikroregionu seznámila ěleny Valné hromady s návrhem výroění zprávy o
ěinnosti Mikroregionu za rok 2019.

Usnesení č. 5
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko schvaluje výroční zprávu
Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko za rok 2019.

Hlasování (10,0,0) - schváleno

Ad.4. Plnění rozpočtu Mikroregionu na rok2020
Úěetní Mikroregionu seznámila ěleny Valné hromady s plněním rozpočtu za aktuální rok
k31. 5. 2020. Skuteěné příjmy jsou ve výši 3 559401,16 Kě a výdaje 886760,35 Kč.
Převižnou ěást příjmů tvoří dotace z operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu
,,Posílení strategického řfuení v Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko'o a projektu ,,Rozvoj a
profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko" v neposlední řadě členské příspěvky
obcí. Výdajová část rozpoětu je tvořena platbami za mzdy, výdaje na energie a výdaje
související s výše uvedenými projekty.

Usnesení č. 6
a) Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko byla seznámena s plněním

rozpočtu k 31. 5. 2020

Hlasování (10, 0, 0) - schváleno

b) Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko schvaluje navržené změny
rozpočtu dle předloženého návrhu.

Hlasování (10, 0, 0) - schváleno

4. Závéreéná informace k realizovanému projektu ooRozvoj a profesionalizace
Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko'6

Manažerka Mikroregionu seznámila ěleny Valné hromady se závěreěnou evaluaění zprávou a
celkovým shrnutím průběhu celého projektu, kterého se riěastnilo šest z osmi obcí



mikroregionu. Jednalo se o města Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh a Hluk a obce
Ostrožskou Novou Ves, Blatnici pod Svatým Antonínkem a Blatniěku. Zbylé dvě obce
Ostrožská Lhota a Boršice u Blatnice se tohoto Projektu nezúěastnily.
Cílovou skupinou byli běžní a vedoucí úředníci na městských a obecních úřadech a dále
uvolnění ěi neuvolnění zastupitelé, tj. starostové, místostarostové a zastupitelé v šesti
zapojených obcích a městech.
Z celkového poétu223 osob státní správy těchto šesti obcí (125 úředníků a 98 zastupitelů) se
tohoto Projektu zúěastnilo 138 osob, tj.62%.Ztohoto počtu se jednalo o 86 úředníků (62%)
a 52 zastupitelŮ (38 %).Y projektu bylo naplánováno uskuteěnit během dvou let celkem 60
školení s 34 tématy. Celkem bylo uskuteěněno 58 školení a 33 témat. Dvě školení jednoho
tématu byla zrušena z důvodu rizikanákazy covid 19.
Celkem bylo odškoleno 348 informaěních hodin. Celkem je na těchto kurzech ve všech sedmi
aktivitách zaznamenáno 812 účastí, v přepočtu na hodiny jeto 4872 získaných informaěních
hodin.
Splnění Projektu ,,Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko" mělo
stanoveno podmínku zapojení minimálně 100 osob, jakuž úředníků, ěi zastupitelů. Celkem se
zapojilo 138 osob, podmínka byla splněna na 138 %o. Další podmínkou projektu bylo, aby
alespoň 54 osob absolvovalo 42 školicích hodin, což při délce 6 hodin najeden kurz obnáší
účast na alespoň libovolných 7 kurzecb. Tato podmínka byla splněna 68 osobami, tzn. splnění
podmínky na126oÁ.
Ve Veselí n. M. bylo školení uskutečněno 38x, v Blatnici p. Sv.Ant. 8x, v Uherském Ostrohu
4x, v Ostrožské Nové Vsi 2x a v Hluku 2x.
Na základě procesní kvantitativní evaluace byla vyhodnocena průběžná spokojenost úěastníků
s kurzy, jejich kvalitou a získanými informacemi úspěšností 95 %.
Na základě dopadové evaluace dotazníkovým šetřením byla po skončení Projektu zjištěna
kvalita získaných informací s kladným hodnocením 96 Yo, dále pozitivní využiti získaných
informací v praxi u 89 Yo respondentŮ.

Usnesení č. 7:
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko Veselsko byla seznámena se závěrečnou
evaluační zprávou a bere na vědomí řádné ukončení Projektu ,,Rozvoj a
profesionalizace, a zároveň vyjadřuje manažerce Kateřině Hanákové poděkování za
zajištění řádného průběhu všech školení, včetně jejich závěrečné evaluace.

Hlasování (10,0,0) - schváleno

Ad.5. Schválení zadávací dokumentace vrámci projektu ooPosílení strategického řízení
v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko - pasporty

Manažerka MOV Kateřina Hanáková informovala ěleny Valné hromady, že byla v únoru
2020 získána dotace zOPZ na Projekt ,,Posílení strategického řizení MOV,, ve výši
9.575.758,-Kč a v květnu byla na úěet MOV zaslánaprvní ěást dotace ve výši 2.729.09I,-Ké.

Manažerka zaslala před konáním Valné hromady všem ělenům nově přepracované podklady
Zadávací dokumentace ,,Posílení strategického řuení" k prostudování, věetně rozpočtů a



vymezení předmětu pro výběrové řizení. Zadávací dokumentace a počty požadovaných
dokumentů byly projednány s ělenskými obcemi na schůzce ve Veselí nad Moravou dne
l0.ěervna 2020. Dle tohoto jednání byla zadávací dokumentaceo rozpoěty i vymezení
předmětu přepracovány.

Poěet požadovaných dokumentů je celkem 57, ztoho pasportů 33, koncepcí 10 a
strategických dokumentů 14. Datum zahájení rea|izace projektu je od I.6.2020 a datum
ukončení projektu nejpozději do 30.9.2021. Projektje rozdělen na 4 části - 1.pasporty,
2.koncepce boje se suchem, 3.strategické a koncepění dokumenty, 4.studie proveditelnosti.
Tudň budou soutěženi 4 zhotovitelé. Administraci výběrového řízení dodavatelů byla
píkazní smlouvou svěřena AK Navrátilovi, kteý použije profil zadavatele v systému NEN.

Usnesení č. 8 :

Valná hromada schvaluje íinální verzi zadávací dokumentace k realizaci projektu
,,Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko - pasporty".

Hlasování (10, 0, 0) schváleno

Ad. 6. Informace o podané žádosti o dotaci na projekt: ,,Rozvoj a profesionalizace
Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko II."

Manažerka paní Kateřina Hanáková seznámila Valnou hromadu s podanou žádostí o dotaci na
další projekt vzdéIávání s názvem: ,,Rozvoj a profesionalízace Mikroregionu Ostrožsko-
Veselsko v oblasti komunikace". Registrační číslo projektu je
CZ.03.4.7410.010.0119_10910016894. Žádost byla podána dne 16.června 2020 v programu
OPZ prostřednictvím aktivity Přívětivý úřad. Celkové způsobilé výdaje čini 2.771.93l,- Kč
s financováním Ex-ante a 5 oÁ vlastním financováním. Předpokládané datum realizace je
stanoveno od 1 .4.2021 do 31 .3.2023,
Cílem projektu je navázat na základni účel založení našeho mikoregionu, a to zajištění
rozvoje mikroregionu. Tento projekt nám umožní rozvoj stávajících i zavedeni nových
nástrojů zlepšování komunikace s veřejností, modernizaci webových stránek včetně RSS
kanálu, mobilní rozhlas, zaměření se na rozvoj komunikace na sociálních sítích. Na tyto
jednotlivé nástroje budou navazovat vzdéIávaci aktivity. Vybraní zaměstnanci absolvují kurzy
zaměřené nejen na soft skills a komunikaci, ale také na ovládání nově získaných aplikací a
práci s webovými stránkami.
Pro.iekt.ie rozdělen do sedmi aktivit:
KAO1 Řízen í, realizace a evaluace projektu
KA02 Přívětivý úřad - Tvorba komunikační strategie
KAO3 Přívětivý úřad - Modernizace webových stránek
KA04 Přívětivý úřad - Informační kampaň
KA05 Přívětivý úřad - Rozvoj komunikace na sociálních sítích
KA06 Přívětivý úřad - Mobilní rozhlas
KA07 Přívětivý úřad - Yzdélávání se zaměřením na efektivní komunikaci s veřejností
Projekt by měl být realizován následujícím realizačním týmem:

- Projektovýlá manažerlka,



- Evaluátor/ka,
- Specialista/-ka komunikace s veřejností
- IT techni/čka

Celkem se zapojí 18 osob (zaměstnanců/kyň) z jednotlivých členských obcí. Blatnička,
Blatnice, Hluk, Uh. Ostroh, Boršice a Ostrožská Lhota - 2 osoby/každá obec.
Z Veselí n. M. a Ostrožské Nové Vsi 3

Výstupy aktivity:
- Vytvoření, zveřejnění a tisk dokumentu "Komunikační strategie Mikroregionu

Ostrožsko-Veselsko"
- technologická úprava webu mikroregionu RSS kanály a spr,rštění modernizovaných

webových stránek včetně mobilní aplikace
- vytvoření informační kampaně - bannery, reklamní předměty
- rozvoj informací na soc, sítích MOV (FB, Twitter, Rajče)
- nákup dronu a nákrrp notebooku
- 8x videospot o každém z členů mikroregionu
- 2x videospot o MOV jako celku
- proškolení 18 pracovníků
- osvědčení o absolvování kurzů
- evaluačnízpráva

V prŮběhu podzim l zima 2020 bude rozhodnuto o přidělení dotace v systému ISKP.
Administrátorem byla zvolena společnost Melting a styčná osoba pani Železníková a paní
volaříková.

Usnesení č. 9 :

Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko byla seznámena s informací o podání
Žádosti o dotaci na realizaci projektu ooRozvoj a profesionalizace Mikroregionu
Ostrožsko-Veselsko II."

Ad. 7. Personální záležitosi

Předseda Mikroregionu oznámil, že dosavadní manažerka Kateřina Hanáková podala
v souladu se smlouvou výkonu funkce výpověd's návrhem na ukončení výkonu funkce k 31.
červenci 2020. Zároveň vyslovil dosavadní manažerce díky za výborně zvládnutou realizaci
projektu i za zajištění dalších činností Mikroregionu. Dá|e byl předložen Valné hromadě
návrh na jmenování nové manažerky, kterou by se s účinností k l. srpnu 2020 méIa stát Mgr.
Magdalena Čajková.

Usnesení č. 10)

a) Valná hromada MOV ryslovuje souhlas s ukončením qýkonu funkce manažerky
Mikroregionu ke dni 31.7.2020 paní Bc. Kateřinou Hanákovou.

b) Valná hromada MOV lyslovuje poděkování dosavadní manažerce Bc. Kateřině
Hanákové za výborně zvládnutou realizaci projektu i za zajišténí dalších činností
Mikroregionu a pověřuje předsedu MOV k určení výše odměny dosavadní manažerce.



c) valná hromada Mov vyslovuje souhlas se jmenováním Mgr. Magdaleny
Cajkové do funkce manažerky MOV s účinností od 1. 8. 2020 a schvaluje její
odměnu ve výši stanovené dosavadní manažerce.

Hlasování (10, 0, 0) - schváleno

Ad. 8. Schválení logotypového manuálu MOV

Manažerka MOV předložila ělenům Valné hromady návrh logotypového manuálu
zpracovaného MgA Annou Hlaváčovou, ktery vycházízjiž dříve rozeslané a odsouhlasené
znaéky znázorňující kapli sv. Antonína, folklorní ornament révy a řeku Moravu.

ostrožsko-veselsko
MlKRoREGloN

Usnesení č.11:
Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko schvaluje logotypový manuál dle
předloženého návrhu, s oíiciálním užíváním nového loga od I.7.2020

Hlasování (10, 0, 0)- schváleno
Ad.9) Různé

Ad. 9 a) Slavnosti vína Uherské Hradiště

Manažerka MOV Kateřina Hanáková podala aktuální informaci o přípravě Slavností vína
v Uherském IŤadišti v sobotu dne l2.září 2020. Yzhledem k rozvolňování vládních opatření
se předpokládá,že slavnosti proběhnou v plném rozsahu, s tím že pokud se během léta situace
zhorší, bude rozsah a program Slavností vína opět přehodnocen.

Usnesení č. 12)
Valná hromada bere na vědomí aktuální informace k přípravě §lavností vína2020 s tím,
Že pro ÚČast v prŮvodu i programu platí pravidla obdobná jaké v předchozích letech
(rozpis zr.2015).

Hlasování (10, 0, 0) - schváleno



Ad. 9 b) F'ungování webových stránek www.ostrozsko-veselsko.cz

Manažerka MOV inťormovala o zavedení nových webových stránek www.ostrozsko-
veselsko.cz do povědomí veřejnosti,kdy za 10 měsíců aktivního provozu je evidována na
těchto stránkách návštěvnost přes 8500 návštěvníků, tzn. průměrně 30 osob za den, s tím že se
těší také překvapivé návštěvnosti u krajanů, kteří bydlí dlouhodobě v cizině. Nové webové
stránky jsou manažerkou MOV udržovány aktivnío tak že jsou zde aktualizovány plánované
kulturní ajiné společenské akce ve všech členských obcích adálejsou zde vkládány ělánky a
fotky z akcí, které již proběhly. Manažerka MOV opět apeluje na zasílání článků z obcí pro
lepší prezentaci. Jelikož v souěasné době obce stále zasílají minimum ělánků, je převéňná
většina článků publikována manažerkou MOV.
ManaŽerka MOV také v terénním průzkumu zjišťovala průběžně návštěvnost akcí a
návŠtěvníky bylo potvrzeno, že je návštěvnost kulturních akcí zvyšována právě díky
informacím na webu www.ostrozsko-veselsko.cz.

Usnesení č.14)

a) Valná hromada bere na vědomí informaci o zavedení nových webových stránek
MOV' kvituje rozšíření povědomí i do zahraničí a oceňuje terénní průzkum
zvyŠování návŠtěvnosti kulturních akcí na základě informací z těchto webových
stránek.

b) Valná hromada žádá všechny členské obce MOV o zajištění zasíláni informací
manaŽerce MOV o plánovaných kulturních akcích v členských obcích MOV a
článků a fotek k již proběhlým akcím.

Hlasování (10o 0, 0)- schváleno

Ad. 10) Závér

Předseda poděkoval všem přítomným ělenům valné hromady za účast.

Ověřovatelé zápisu:

Svatava Blahynková


