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ZÁPIS  
 

         z jednání VALNÉ HROMADY Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 

(dále jen MOV)  

konané v pátek 10.12.2021 od 14:30 hodin  
v prostorách přísálí KD Veselí nad Moravou 

 
Přítomní členové VH:  JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.  

Ing. Miloš Kozumplík  

   Ing. Vlastimil Petřík  

   Ing. Jaroslava Bedřichová 

   Ing. Jaromír Lažek  

Ing. Martin Křižan  

   Svatava Blahynková  

Ing. Antonín Hanák, MBA.  

Ing. Roman Tuháček  

Ing. Miroslav Pavelka  

Ing. Antonín Minařík  

Mgr. Ondřej Maňák  

Bc. Otakar Březina  

Marek Jurásek 

   Ing. Libor Zlomek  

Omluveni:  Mgr. Zdeněk Botek  

Ing. Zdeněk Jurček  

Ing. Michal Janečka  

Bohuslav Vávra  

Předsedající:   JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. – předseda MOV  

Ověřovatelé:   Ing. Martin Křižan, Ing. Jaroslava Bedřichová 

Management:   Mgr. Magdaléna Čajková – manažerka MOV  

Ing. Marie Kotásková – účetní MOV 

Zuzana Kočišová – manažerka komunikace MOV  

Host:    Mgr. Sylva Hřebíčková Ph.D., Ing. Lenka Horáková – analýza komunikace MOV 

viz prezenční listina  

 

číslo 

bodu  

Bod 

Komentář  

1.  Zahájení, přivítání přítomných členů a hostů, schválení programu jednání, dle řádně 

rozeslané pozvánky, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

Usnesení č. 1:  

Valná hromada MOV schvaluje program jednání, dle předloženého návrhu 

 

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

                                                                                                 Výsledek hlasováni: Přijato  

Předkladatel: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.  

2.  Kontrola plnění úkolů z minulého jednání VH, dne 03.09.2021 

Úkol č.1:  
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Valná hromada MOV ukládá manažerce MOV prověření možnosti prodloužení realizace 

projektu „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“.  

Splněn: požadavek na prodloužení byl přednesen manažerce projektu Mgr. Vokřálové-

Trnkové. Žádost o prodloužení bude zaslána poskytovateli dotace po podpisu smluv 

s vybranými dodavateli. Požadavek na prodloužení do 01.05.2022. 

Úkol č.2:  

Valná hromada MOV ukládá manažerce MOV zajistit označení pořízených předmětů 

z dotace dle požadavků poskytovatele logem JMK a dále logem MOV. 

Splněn: pořízené předměty byly řádně označeny.  

Úkol č.3:  

Valná hromada MOV ukládá manažerce MOV rozeslat přehled telefonních čísel, které jsou 

uvedeny v portfoliu konkrétní obce pro případnou aktualizaci čísel. Manažerka dále prověří 

zájem obce Kozojídky o registraci telefonních čísel v rámci obce do DNS a u telefonního 

operátora možnost čerpání výhod v rámci tarifů zdarma (např. mobilního telefonu). 

Splněn: přehled telefonních čísel byl řádně rozeslán, zájem obce Kozojídky byl prověřen.  

Úkol č.4: 

Valná hromada MOV ukládá účetní MOV zajištění kontaktu na pana Kocmana, který je 
schopen aktualizaci provést. 

Splněn: kontakt předán.  

Úkol č. 5: Manažerka MOV zajistí rezervaci a podrobný itinerář bude zaslán účastníkům 

výjezdu k závaznému přihlášení.  

Splněn částečně: předběžná rezervace je zajištěna, podrobný itinerář bude vypracován po 

rozhodnutí VH o konkrétní destinaci.  

Úkol č. 6: Valná hromada ukládá manažerce, aby ve spolupráci se starostkou a 

místostarostou obce Blatnice zajistila: rezervaci termínu plesu (nejlépe sobota), návrh 

kulturního programu akce, návrh rozpočtu akce. 

Splněn částečně: termín akce je předběžně rezervován, konání akce bude z důvodu 

nepříznivé epidemiologické situace předmětem jednání VH (viz bod níže).  

3.  Seznámení se s aktuálním průběhem zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: 

„Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ zadávané v otevřeném 

řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Zaměstnanost, název projektu: 

„Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ registrační číslo 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014757.  

Usnesení č. 2:  

Valná hromada MOV byla seznámena s průběhem zadávacího řízení nadlimitní veřejné 

zakázky na služby s názvem: „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-

Veselsko“ zadávaného v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, a to pro všechny části veřejné zakázky.  

 

4.  Informace o aktuální realizaci projektu: „Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko-
Veselsko v oblasti komunikace“, Registrační číslo projektu: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016894, Název programu: Operační program Zaměstnanost, 
Číslo výzvy: 03_19_109. 
 

Manažerka komunikace projektu seznámila členy VH s aktuálně plněnými klíčovými 
aktivitami projektu. Klíčové aktivity jsou plněny členy realizačního týmu dle nastaveného 
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harmonogramu.  

Usnesení č. 3:  

Valní hromada MOV byla seznámena se schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní 

předložené žádosti o platbu v rámci projektu „Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu 

Ostrožsko-Veselsko v oblasti komunikace“.  

Předkladatel: Mgr. Magdaléna Čajková   

5.  Informace o výsledku veřejné zakázky s názvem: „Služby mobilního operátora pro 

Mikroregion Ostrožsko-Veselsko“ zadané v rámci dynamického nákupního systému na 

poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora podle ustanovení § 141 

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Administraci zakázky provádí na základě uzavřené příkazní smlouvy společnost eCENTRE, 

a.s., se sídlem: Argentinská 286/38, Praha 7, 170 00, kontaktní osoba Ivona Štefková.  

Usnesení č. 4 a):  

Valná hromada MOV vzala na vědomí výsledky zakázky zadané v rámci dynamického 

nákupního systému „Služby mobilního operátora 2022 – 2023 pro Mikroregion Ostrožsko - 

Veselsko“, tzn. výběr dodavatele, společnosti O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 

266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336. 

 

Usnesení č. 4 b):  

Valná hromada MOV schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, za 

předpokladu splnění podmínek jeho součinnosti dle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání 

veřejných zakázek. 

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

                                                                                                 Výsledek hlasováni: Přijato  

 

Úkol č.1:  

Valná hromada MOV ukládá manažerce zajistit uzavření smluv s vybraným dodavatelem, 

jak pro mikroregion (rámcová dohoda), tak i pro ostatní organizace zapojené do projektu 

(dílčí smlouvy).  

Předkladatel: Mgr. Magdaléna Čajková  

6.  Informace o realizovaných a vyúčtovaných projektech a akcích v roce 2021:  

Projekt: „Vinařství a vinohradnictví v členských obcích Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“, 

financovaného z dotačního programu „Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a 

zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2021.  

Akce: „Slovácké Slavnosti vína a otevřených památek 2021“ 

Usnesení č. 5:  

Valná hromada MOV byla seznámena s vyúčtováním projektu „Vinařství a vinohradnictví 

v členských obcích Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ a s vyúčtováním akce „Slovácké 

slavnosti vína a otevřených památek 2021“, dle předložených rozpočtů.  

 

Předkladatel: Mgr. Magdaléna Čajková  

7.  Výsledek hospodaření mikroregionu za rok 2021 

Usnesení č. 6:  

Valná hromada byla seznámena s hospodařením a čerpáním rozpočtu MOV k 30.11.2021 a 
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zejména s čerpáním jednotlivých dotačních akcí (dle předloženého návrhu). 

 

Předkladatel: Ing. Marie Kotásková  

8.   Návrh rozpočtu na rok 2022, vč. střednědobého výhledu 2023 -2024 

Usnesení č. 7 a):  

Valná hromada schvaluje rozpočet Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko pro rok 2022, příjmy 

celkem: 9 004 000 Kč a výdaje celkem: 9 004 000 Kč.   

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

                                                                                                 Výsledek hlasováni: Přijato  

 

Usnesení č.7 b):  

Valná hromada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 

na období 2023-2024. 

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

                                                                                                 Výsledek hlasováni: Přijato  

 

Předkladatel: Ing. Marie Kotásková 

9.  Problematika domény www.ostrozsko.cz 

Rekapitulace usnesení minulé VH. Valná hromada MOV rozhodla dne 03.09.2021 o 

ukončení provozu domény k 31.12.2021 a zároveň umožnila MAS Horňácko a Ostrožsko 

z.s. zachování stávajících emailových schránek do 31.12.2021. Po tomto datu budou 

emailové schránky, navázané na výše uvedenou doménu, zrušeny.  

Valná hromada nerozhodla ve věci prodeje či ponechání domény ve vlastnictví MOV. 

Budoucnost domény bude předmětem jednání následujících VH.  

Usnesení č. 8:  

Valná hromada nerozhodla ve věci prodeje či ponechání domény ve vlastnictví MOV. 

Budoucnost domény bude předmětem jednání následujících VH.  

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

                                                                                                 Výsledek hlasováni: Přijato  

Předkladatel: Mgr. Magdaléna Čajková 

10.  Zimní výjezdní zasedání MOV v termínu 4. - 6. ledna 2022 

Usnesení č. 9: 

Valná hromada schvaluje rezervaci zimního výjezdního zasedání, dle předloženého návrhu.  

Úkol č. 5: Manažerka MOV zajistí závaznou rezervaci a podrobný itinerář bude zaslán 

účastníkům výjezdu k závaznému přihlášení.  

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

                                                                                                 Výsledek hlasováni: Přijato 

Předkladatel: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.  

11.  Návrh členů MOV na pořádání každoročního Plesu mikroregionu.  

Usnesení č.10: 

Valná hromada schvaluje nerealizaci kulturní akce - krojového plesu mikroregionu, 

z důvodu epidemiologických opatření souvisejících s onemocněním COVID 19. 

http://www.ostrozsko.cz/
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Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

                                                                                                 Výsledek hlasováni: Přijato 

Předkladatel: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 

12.  Různé  

Hosté Mgr. Sylva Hřebíčková Ph.D., Ing. Lenka Horáková – představují možnosti zlepšení 

komunikace v MOV.  

13.  Závěr 

Předseda Mikroregionu poděkoval všem přítomným členům Valné hromady za účast.  

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

     _____________________                 _____________________ 

Ing. Martin Křižan      Ing. Jaroslava Bedřichová  

             starosta obce Hluk           starostka obce Ostrožská Nová Ves 

 

Předsedající:  

 

 

     _______________________ 

         JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 

předseda Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 


