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Roční zpráva Mikroregionu Kahan dso za rok 2017

Název :

Mikroregion Kahan dso

Sídlo :

Hutní osada 14, 664 84 Zastávka

Právní forma :

Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Rozvoj mikroregionu, koordinace významných akcí, propagace svazku a jeho
území, ochrana životního prostředí

Členské obce :

Babice u Rosic, Kratochvilka, Lukovany, Neslovice, městys Ostrovačice, Příbram
na Moravě, město Rosice, Říčany, Tetčice, Újezd u Rosic, Vysoké Popovice,
Zakřany, Zastávka, město Zbýšov.

Identifikační číslo :

71214038
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Organizační struktura Mikroregionu Kahan dso k 31. prosinci 2017

Adresa

IČO

ZÁSTUPCE OBCE

Babice u Rosic
Náves 14

OO362531

Vladimír BLAŽEJOVSKÝ

664 84 Zastávka

tel.: 546 450 693
OO282O31

Jan VYHNALÍK

664 84 Zastávka

tel. 546 413 172
OO282197

Ing. Jakub KOKOLIA

664 91%

tel.:546 450 224
OO282413

Rostislav TRTILEK

664 84 Zastávka

mob.: 724 306 358
email : obec@pribramnamorave.cz

Rosice
Palackého nám.13

mob. 733 535 109
email: starosta @neslovice.cz

Příbram na Moravě
č.33

mob.: 724 183 470
email : starosta@lukovany.cz

Neslovice
Hlavní 14

mob.: 724 183 464
email : starosta@babiceurosic.cz

Lukovany
č.70

kontakt
tel.: 546 431 739

tel.: 546 492 111
OO282481

Mgr.Jaroslav SVĚTLÍK

mob.: 605 735 185

665 01

mail.: radnice@mesto.rosice.cz,

Tetčice

tel.: 546 411 037

Palackého 177

44947917

Jan ŠON

email : obec@tetcice.cz

664 17

mob.724 186 307

Vysoké Popovice

tel.: 546 450 201

č.35

OO282871

Jan PELC

664 84 Zastávka

email : obec@vysoke-popovice.cz

Zakřany
č.70

tel.: 546 431 483
OO28288O

Milan VEVERKA

664 84 Zastávka

tel.: 546 429 048
OO488399

RNDr. Petr POSPÍŠIL

664 84

tel.: 546 431 340
OO282928

Vratislav ŠIROKÝ

664 11

tel.: 546 413 222
OO488186

Ing. František MALÝ

664 91 Ivančice

mob. : 724 183 469
email : obec@kratochvilka.cz

Obec Říčany
Náměstí Osvobození 340

mob.: 725 116 638
email : starosta@mestozbysov.cz

Obec Kratochvilka
Kratochvilka č.7

mob.: 602 492 919
email : starosta@zastavka.cz

Zbýšov
Masarykova 248

mob. 737109 409
email : starosta@zakrany.cz

Zastávka
Hutní osada 14

mob.: 725 111 517

tel.: 546 427 337
OO282537

Ing. Jan STUDENÝ

mob.: 724 303 746

664 82 Říčany

email : starosta@ricanyubrna.cz

Městys Ostrovačice

tel.: 546 427 323
721 456 808
Email:mistostarosta@ostrovacice.eu

Náměstí Viléma Mrštíka 54

OO377155

Ing. Tomáš KVARDA

OO488348

Milan DOBROVOLNÝ

664 81 Ostrovačice
Újezd u Rosic
č.111
664 84 Zastávka

tel. 546453158
mob. : 732 471 490
e-mail: info@ujezdurosic.cz
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Mikroregion
Kahan dso

IČO

předseda MR

71214O38

RNDr. Petr POSPÍŠIL
manažer MR

www.mikroregionkahan.cz
www.edb.cz
www.zapermoníky.cz

ING. Jaroslav BOHANES
Zastávka
Hutní osada 14

tel.: 546 429 048
mob.: 602 126 391
email : manazer@mikroregionkahan.cz

664 84
správní výbor MR

Revizní komise

RNDr. Petr POSPÍŠIL

Vladimír BLAŽEJOVSKÝ

Vratislav ŠIROKÝ

Jan VYHNALÍK

Mgr. Jaroslav Světlík

Jan PELC

Vzhledem k současným okolnostem byly provedeny u Mikroregionu Kahan dso opatření v personální
politice. U PM Mikroregionu Kahan dso byl snížen pracovní úvazek o jednu třetinu a od 1.1.2017 byly
formou DPP zajištěny další organizační a realizační činnosti v Mikroregionu Kahan dso panem Lukášem
Volánkem, zaměstnancem OÚ Zastávka (RIC Zastávka)
Mikroregion Kahan dso je v rámci možností zafinancování z vlastní zdrojů značně limitován, takže se v
návaznosti na současnou strukturu a současné možnosti finančních zdrojů v Jihomoravském kraji (dotační
tituly, grantová schémata) musel hodně orientovat na možnosti financování z jiných OP.
Vyhodnocení dosavadního postupu využití možností řešení problémů mikroregionu prostřednictvím tvorby
a realizace společných projektů se stalo východiskem pro návrh sady opatření na zvýšení absorpční
kapacity Mikroregionu Kahan dso

KOMENTÁŘ K VLASTNÍMU HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU KAHAN DSO
ZA ROK 2017

Účetní jednotka v roce 2017 účtovala
 podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění
 vyhlášky č. 410/09 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 ČÚS v platném znění
Dále se účetní jednotka rovněž řídila metodickými pokyny KÚ JMK.
Dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v roce 2017 nenastala žádná skutečnost pro použití nových
účetních metod, nebyly měněny způsoby oceňování.
Účetní jednotka neúčtuje o zásobách.
Dle § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nenastaly za období počínající koncem rozvahového dne do
okamžiku sestavení účetní závěrky žádné skutečnosti, jejichž důsledky by měnily finanční situaci účetní
jednotky.
3

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

V roce 2012 bylo zahájeno proúčtování odpisů na stranu MD účtu 551-Odpisy dlouhodobého majetku se
souvztažným zápisem na stranu D příslušného účtu skupiny 07,08 – Oprávky k dlouhodobému majetku. V
případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního
transferu bylo účtováno o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD účtu 403 –
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D účtu 67-Výnosy z
transferů. V roce 2017 se odpisy provádějí a účtují 1x ročně a to k 31.12. daného roku. V roce 2015 byla
zrušena 5% zbytková hodnota majetku a doba odepisování byla prodloužena na 15 let.
Finanční hospodaření Mikroregionu Kahan dso probíhalo v roce 2017 na základě schváleného rozpočtu.
Mikroregion Kahan dso prováděl pravidelná rozpočtová opatření, která vycházela z aktuálních potřeb dso a
změn ve struktuře příjmů a výdajů.
Ve vývoji finančního hospodaření Mikroregionu Kahan dso nedošlo v roce 2017 k neočekávaným výkyvům,
stejně jako nebyly činěny zásadní organizační a metodické změny, které by ovlivnily finanční hospodaření
mikroregionu v roce 2017.
V roce 2017 vznikl kladný výsledek hospodaření Mikroregionu Kahan dso ve výši - 29.tis.Kč (dle Výkazu
zisku a ztrát).

Výsledky dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu Mikroregionu Kahan dso v roce 2017 (dle výkazu
FIN 2-12M) :






Část příjmová v celkové výši 2 014.tis.Kč byla tvořena příspěvky od obcí ve výši 849.tis.Kč, dotacemi
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 195.tis.Kč, příjmy z poskytování služeb ve výši 570.tis.Kč,
dar z Nadace ČEZ ve výši 400.tis.Kč..
Mikroregion Kahan dso neuzavřel v roce 2017 žádnou smlouvu o půjčce nebo úvěru.
Ve výdajové části byla pozornost věnována jako v předchozím roce podpoře cestovního ruchu,
zpracování a aktualizaci strategických rozvojových dokumentů v mikroregionu.
Výdaje v roce 2017 činily 1929.tis.Kč.
Čerpání prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtů kraje probíhalo v souladu s uzavřenými smlouvami
o poskytnutí těchto finančních prostředků a byl tak naplněn účel, ke kterému byly tyto finanční
prostředky poskytnuty.

Realizované projekty Mikroregionem Kahan dso v roce 2017

1. KÚ JmK
Mikroregion Kahan dso
obdržel účelovou neinvestiční finanční podporu z rozpočtu kraje, akce
„Prezentace regionu 2017“. Smlouva č. 043801/17/ORR
Popis realizovaného projektu :
Obsahem projektu byla kolekce venkovního mobiliáře, informační tabule, TV Zpravodajství z regionu,
značení cykl. tras mikroregionu apod.). Komplexní propagace turistických míst, výletů akcí a služeb
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destinace na webu i v mobilních aplikacích s operačním systémem iOS i Android prostřednictvím před
chystaných tipů na výlet pro všechny kategorie turistů: cyklisté, školy, senioři, handicapovaní, děti, kultura,
letní, zimní atd. Organizace společenského setkání seniorů Mikroregionu Kahan dso, organizace
olympiády pro ZŠ a MŠ Mikroregionu Kahan dso, Hornický den v mikroregionu .

Mezi rozvojové aktivity projektu Mikroregion Kahan dso zahrnul
Fitness Outdoor – Pro zvýšení atraktivity cyklostezek v Mikroregionu Kahan dso dovybavit o prvky tzv.
outdoor fitness, které si u veřejnosti získává stále větší oblibu. Jedná se o zjednodušený posilovací stroj,
který vyniká stabilitou, lehkým ovládáním a odolností vůči vnějším vlivům. Posilovací stroj byly umístěny
na hranicích intravilánu obcí, aby byly snadno přístupné nejen cykloturistům.
V rámci možností doplnit Street workoutovými zařízeními místa v členských obcích mikroregionu. Dále byla
zprostředkována komplexní propagace turistických míst, výletů akcí a služeb destinace na webu i v
mobilních aplikacích s operačním systémem iOS i Android prostřednictvím před chystaných tipů na výlet
pro všechny kategorie turistů: cyklisté, školy, senioři, handicapovaní, děti, kultura, letní, zimní atd.
Setkání seniorů – Jedná se tradiční akci se seniory. V roce 2017 bylo to již jedenácté výroční setkání
seniorů z Mikroregionu Kahan dso . Finanční prostředky na toto setkání poskytl Mikroregion Kahan dso ve
spolupráci s obcemi a partnery mikroregionu. Organizačně tuto akci zajištil Klub seniorů Říčany společně
s OÚ a mikroregionem. Za každou členskou obec Mikroregionu Kahan dso byli vybraní senioři účastni .
Jednalo se o 220 – 240 seniorů.
Realizace projektu byla zajišťována jak vlastními silami mikroregionu, tak prostřednictvím odborných firem
(dodavatelů) vybíraných dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Finanční dotace neinvestiční z rozpočtu JMK ve výši 195 000,00 Kč , kterou Mikroregion Kahan dso
obdržel dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. 043801/17/ORR

Dotace neinvestiční ve výši
Celkové výdaje

195 000,00 Kč.
406 033,00 Kč

2. Podpora Nadace ČEZ
Mikroregion Kahan dso získal nadační příspěvek EDU 18-17 od Nadace ČEZ k úhradě nákladů na
projekt „Televizního zpravodajství z Mikroregionu Kahan dso 2017“ ve výši 400 000,- Kč.
Termín realizace projektu - rok 2017.
Specifikace položky „Zpracování měsíčního TV Zpravodajství MR Kahan dso v roce 2017“
V roce 2017 bylo každý měsíc zpracováno (natočeno a sestříháno) TV Zpravodajství Mikroregionu Kahan
dso v rozsahu 30 min. jako kvalitní vyvážený televizní pořad, což odpovídá přibližně 150 krátkých
reportáží z dění v mikroregionu rozsahu min. 2 min.
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Obsahem jednoho TV Zpravodajství byly :




reportáže na dané téma z akcí ( kulturních, sportovních nebo společenských) pořádaných
mikroregionem
nebo členskými obcemi mikroregionu včetně rozhovorů s účastníky
pozvánky, rubriky na připravované akce v dalším měsíci (kalendář akcí)
reklamní spoty apod.

Mikroregionu Kahan dso byl v roce 2017 poskytnut nadační příspěvek k úhradě nákladů na uváděný
projekt ve výši
400 000,00 Kč.

Plán akcí Mikroregionu Kahan dso realizovaných v roce 2017 mimo Projektový zásobník Strategie
Mikroregionu Kahan dso na roky 2014-2020
V proběhu roku 2017 se věnovala pozornost spolupráci s RIC Zastávka a dalším dílčím aktivitám v těchto
oblastech:
 příprava kulturních přehledů Co se děje v regionu, v tištěné i elektronické podobě
 aktualizace informací na webu Mikroregionu Kahan dso
 průběžné doplňoánít turistických a společenských akcí do cestovatelského portálu Jupigo
 zmapovaní zajímavých turistických cílů v regionu
 kontrola poškozeného značení cyklostezky
 příprava konceptu letní putovací hry
 realizace nového formátu akce Hornický den
 obnovení jednání v souvislosti s vytvořením geoparku na území obcí ležících v oblasti Boskovické
brázdy
 vytvoření konceptu sportovního dne Mikroregionu Kahan v roce 2018 v Zastávce

V rámci podpory významných partnerů a prostředků Mikroregionu Kahan dso zrealizovat.










Provoz webových stránek mikroregionu
Podpora akce Region tour 2017 – společný stánek s MPŽ
Vydávání propagačních a informačních tiskovin a zpravodajů - informace o vybraných kulturních,
společenských a sportovních akcích pořádaných v členských obcích mikroregionu
Výrobu a prezentaci TV Zpravodajství v pravidelném měsíčním cyklu
Finančně podpořil min.10 akcí konaných v členských obcích mikroregionu
Divadelní představení pro všechny MŠ a ZŠ v mikroregionu
Tradiční setkání seniorů z mikroregionu v Říčanech
Hornický den, Farmářský trh - Zastávka, Guláš fest a pivní festival – Babice u Rosic, Dny
otevřených dveří MPŽ Zbýšov
Finanční podpora KIC Rosice

Mikroregion Kahan dso v roce 2017 dále zabezpečil :



Vypracování a aktualizace základních dokumentů Mikroregionu Kahan dso
Vedení účtů a účetnictví MR Kahan dso včetně samostatného účtu pro účely financování
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projektů
Zajištění auditora a vypracování auditu hospodaření Mikroregionu Kahan dso 2 x ročně
Evidenci přijaté pošty Mikroregionu Kahan dso
Zřízení datové schránky Mikroregionu Kahan dso
Zpracovávání běžné agendy Mikroregionu Kahan dso, inventarizace, revize hospodaření
Průběžné předkládání žádostí na získání dotací z Nadace ČEZ a KÚ JMK
Zpracování závěrečné a průběžné zprávy k realizovaným projektům
Zpracování objednávek
Zajištění koordinace činnosti Klubu důchodců v členských obcích Mikroregionu Kahan dso při
společenských akcích pod hlavičkou Mikroregionu Kahan dso
Pravidelné zasedání správního výboru a VS Mikroregionu Kahan dso (10x)
Výjezdní zasedání VS Mikroregionu Kahan dso (2x)
Zajištění výroby a opravy propagačních cedulí a materiálů MR Kahan dso pro členské obce a
partnerské organizace
Vedení a aktualizace dynamických internetových stránek Mikroregionu Kahan dso
Zpracování filmového Zpravodajství z Mikroregionu Kahan dso (měsíčně)
Vydávání měsíčního letáku Co se děje v regionu
Zajistil podání projektů a jejich realizace z rozpočtu JMK KÚ v roce 2017
Podpora MAS Brána Brněnska, z.s.
Podpora ZŠ a MŠ v regionu
Podpora Destinačního managementu - organizaci turistické oblasti Brno a okolí

v Zastávce dne 31.01.2018
Zpracoval PM Ing. Jaroslav Bohanes

předseda RNDr. Petr Pospíšil
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