MIKROREGION KAHAN DSO, Hutní osada 14, Zastávka , 664 84
tel . : + 420 546 429 048 , mob. : + 420 602 126 391
fax : + 420 546 411 041
internet : www.mikroregionkahan.cz , manazer@mikroregionkahan.cz

ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ MIKROREGIONU KAHAN DSO

Datum konání : 01.06..2017
Místo konání : Zastávka
Doba jednání : 10.00 – 14.00 hod.

Přítomni :
Jan Pelc, Vratislav Široký, Ing. Jaroslav Bohanes, Milan Veverka, Ing. František Malý, Milan
Dobrovolný, Rostislav Trtilek, Ing. Jakub Kokolia, RNDr.Petr Pospíšil, Vladimír Blažejovský,
Ing. Jan Studený, Ing. Jana Vaverková, Bc. Petr Ženožička, Jan Šon, Lukáš Volánek, Ing. Tomáš
Kvarda.
Omluven: Jan Vyhnalík,
Na jednání Valného shromáždění bylo přítomno 13 zástupců členských obcí. Jednání
Valného shromáždění bylo usnášeníschopné.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, administrativní záležitosti
Volba ověřovatele zápisu
Výsledky Auditu hospodaření MR Kahan dso za rok 2016
Návrh Závěrečného účtu MR Kahan dso za rok 2016
Účetní závěrka MR Kahan dso za rok 2016
Webová stránka MR Kahan dso
Projekty 2017, obce čerpání za akce
Informace RIC Zastávka
Různé
Diskuze
Závěr

1.Zahájení, administrativní záležitosti, přivítání hostů
Zahájení provedl předseda RNDr. Petr Pospíšil. Konstatoval, že jednání VS MR Kahan dso je
usnášeníschopné a seznámil přítomné s programem jednání. K tomuto návrhu nebyly připomínky,
bylo přistoupeno k hlasování.
VS schvaluje jednomyslně program jednání VS MR Kahan dso na 01.06.2017
H: 13/0/0
2. Volba ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu byl zvolen: starosta pořádající obce Zastávka RNDr. Petr Pospíšil
VS schvaluje jednomyslně ověřovatele zápisu VS MR Kahan dso dne 01.06.2017
H: 13/0/0

3.

Výsledky Auditu hospodaření MR Kahan dso za rok 2016

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti MR Kahan dso a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníkem odboru kontroly
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 30.5.2017.
Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Kahan dso za rok 2016 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.
VS schvaluje jednomyslně výsledek auditu hospodaření MR Kahan dso za rok 2016.
H: 13/0/0

4.

Návrh Závěrečného účtu MR Kahan dso za rok 2016

Starostům byl předložen Návrh Závěrečného účtu MR Kahan dso za rok 2016 se všemi
podkladovými materiály - závěrem a výsledkem přezkumu hospodaření za rok 2016 a
příslušným komentářem k vlastnímu hospodaření. Tyto budou zaslány na členské obce MR Kahan
dso s termínem zveřejnění na Úředních deskách členských obcí a měst od 5.6.2017.
K vyvěšení bude obcím doručen FIN, Inventarizační zpráva za rok 2016, Komentář k vlastnímu
hospodaření za rok 2016, Návrh závěrečného účtu za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkumu
hospodaření za rok 2016.
VS bere na vědomí

5.

Účetní závěrka MR Kahan dso za rok 2016

Ing. Vaverková předložila starostům podklady k účetní závěrce MR Kahan dso za rok 2016.
Předložená Účetní závěrka MR Kahan dso za rok 2016 dle „ Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016“, nebyla připomínkována za stran starostů. Protokol o schvalování účetní
závěrky za rok 2016, Výroky schválení nebo neschválení účetní závěrky za rok 2016 a
Identifikace osob rozhodující o schválení nebo neschválení účetní závěrky za rok 2016 jsou
přílohou zápisu.
VS schvaluje jednomyslně Účetní závěrku MR Kahan dso za rok 2016.
H: 13/0/0

6.

Webová stránka MR Kahan dso

Úprava webové stránky MR Kahan dso byla dokončena včetně doplnění banerů JUPIGA. Banery
JUPIGA pro obce budou postupně doplňována po konzultacích se starosty a webmastery.

7.

Projekty 2017, obce čerpání za akce

- Schválené projekty MR Kahan dso na rok 2017 jsou průběžně realizovány dle plánu.
- Po konzultaci s auditorkou KÚ JMK přechází MR Kahan dso v rámci plnění plánovaných akcí
v roce 2017 od fakturace částky 10.000,- Kč pro vybrané členské obce k darovací smlouvě na
uvedenou částku. Darovací smlouvu pro členské obce v roce 2017 Babice u Rosic, Lukovany,
Neslovice, Příbram na Moravě, Tetčice, Vysoké Popovice, Říčany, Ostrovačice a Újezd u Rosic
připraví PM MR Kahan dso. Členská obec obdrží peněžitý dar nejpozději do konce měsíce září
2017.
VS schvaluje jednomyslně změnu financování vybraných akcí v členských obcích MR
Kahan dso.
H: 13/0/0
- Předseda MR Kahan dso navrhl VS MR Kahan dso nákup zařízení ( lampy do promítacího
přístroje, projekční plocha a oprava nafukovacího rámu ) pro Kočovný biograf Rosice v celkové
částce 100 000,- Kč.
VS schvaluje jednomyslně nákup materiálu
H: 13/0/0

8.

Informace RIC Zastávka

Lukáš Volánek podal informace o probíhající aktualizaci informací na webových stránkách MR
Kahan. Dále seznámil přítomné starosty o tvorbě kulturního přehledu Co se děje v regionu na
měsíc červen s prosbou o včasné zasílání informací a kontrolu korektur přehledu.

V poslední řadě pozval přítomné na nejbližší kulturní a společenské akce probíhající v prostorách
RIC a v Zastávce a zmínil se o navázané spolupráci s MAS Brána Brněnska v souvislosti s
financování projektu letního putování po obcích MR Kahan.
VS bere na vědomí

9. Různé
- Předání DVD TV Zpravodajství, faktury a plakátů s plánovanými akcemi na měsíc červen 2017

10.Diskuze
- 09.06.2017 od 10.00 hod. pozvánka do MPŽ na slavnostní předvedení unikátní již 104 let staré
parní lokomotivy Henschel z roku 1913, jejíž oprava byla započata ke stoletému výročí vyrobení a
po třech letech usilovné práce a díky podpoře měst a obcí v okolí dráhy (Zastávka, Babice, Zbýšov),
Jihomoravského kraje i jiných partnerů z komerční sféry (Veletrhy Brno)se bude moci od 2017
provozovat jako jedna z nejstarších provozních parních lokomotiv v českých zemích. Současně
bude předvedeno dokončení rekonstrukce trati Zastávka - Zbýšov, která se poprvé po dvanácti
letech práce dá projet v celé délce. Trať je bývalá normálně rozchodná uhelná vlečka, která je
přestavěná na muzejní úzkorozchodnou železnici s provozem historických, zvláště parních vlaků v
turistické sezóně.
- informace MAS Brána Brněnska z.s., o výzvě na Prorodinná opatření, možnost předkládání
projektů financovaných z OP Zaměstnanost prostřednictvím výzvy, kterou 18.5.2017 vyhlásila
MAS Brána Brněnska,z.s. Výzva je zaměřená na prorodinná opatření, mezi konkrétní odporované
aktivity patří:
Příměstské tábory a Dětské skupiny.

8. Závěr

Příští zasedání VS MR Kahan dso bude 07.09.2017 v Říčanech
Správnost ověřil :
01.06.2017
RNDr. Petr Pospíšil – předseda MR Kahan dso

