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 : 02.06.2016
Místo konání : Říčany
Doba jednání : 10.00 – 12.00 hod.

Přítomni :
Jan Pelc, Vratislav Široký, Ing. Jaroslav Bohanes, Milan Veverka, Milan Dobrovolný,
Rostislav Trtilek, RNDr.Petr Pospíšil, Bc. Petr Ženožička, Jan Šon, Vladimír Blažejovský,
Ing. Jan Studený, Ing. Jana Vaverková, Ing. Jakub Kokolia.
Omluveni: Jan Vyhnalík, Ing. Tomáš Hájek, Ing. František Malý
Na jednání Valného shromáždění bylo přítomno 11 zástupců členských obcí. Jednání
Valného shromáždění bylo usnášeníschopné.

Program jednání:
1. Zahájení, administrativní záležitosti
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso za rok 2015
4. Rozpočtové opatření č.3
5. Projekt SMO – CSS
6. Projekt KÚ JMK
7. Chytrá destinace
8. Různé
9. Diskuze
10. 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 02.06.2016
H: 11/0/0
2. Volba ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu byl zvolen starosta pořádající obce Říčany Ing. Jan Studený
VS schvaluje jednomyslně ověřovatele jednání VS MR Kahan dso na 02.06.2016
H: 11/0/0
3. Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan dso za rok 2015
Návrh Závěrečného účtu byl na Úředních deskách členských obcí vyvěšen v termínu od
09.05.2016 do 27.05.2016. Žádné připomínky k jeho obsahu MR Kahan dso neobdržel.
Závěrečný účet MR Kahan dso za rok 2015 je v příloze zápisu.
VS schvaluje jednomyslně Závěrečný účet MR Kahan dso za rok 2015 a to s výhradou
na VS MR Kahan dso dne 02.06.2016
Nápravná opatření byla do tohoto dne učiněna a to:
Na zasedání VS MR Kahan dne 02.06.2016 byla schváleno Systémové opatření
k odstranění nedostatku. Písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření bude do 15 dnů od projednání Závěrečného účtu MR Kahan dso za rok
2015 podána manažerem
mikroregionu na odbor kontroly Krajského úřadu
Jihomoravského kraje ve znění:.
Systémové opatření
Na základě výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Kahan dso ze dne 13.10.2015
byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst.3 písm.c) zákona o
přezkoumávání hospodaření.
Po schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan dso za rok 2015 dne 02.06.2016 na svém
pravidelném zasedání Valného shromáždění bylo přijato dle §2 odst.1 písm. a) plnění příjmů
a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků
Mikroregionu Kahan dso Systémové opatření. Při sestavování rozpočtu na další roky bude
postupovat dle platných předpisů.
H: 11/0/0

4. Rozpočtové opatření č.3
Předseda seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č.3 MR Kahan dso. VS schvaluje
zrušení Smlouvy o výpůjčce nádob na BIO odpad pro obce a schvaluje prodej BIO nádob
obcím. Rozpočtové opatření je v příloze zápisu.
VS schvaluje jednomyslně Rozpočtové opatření č.3 MR Kahan dso včetně zrušení
smlouvy o výpůjčce BIO nádob pro obce MR Kahan dso.
H: 11/0/0

5. Projekt SMO – CSS
Předseda MR Kahan dso seznámil přítomné starosty s výsledky jednání druhého setkání
k připravovanému projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“ společně se SMO ČR konané dne 31.05.2016 v Praze. Podmínky, které nabízí
SMO ČR k realizaci projektu jsou pro MR Kahan dso nevyhovující a z tohoto důvodu nebude
MR Kahan dso do realizace projektu zapojen. VS MR Kahan dso rozhodlo o zrušení
výběrového řízení na Manažera projektu CSS a PM MR Kahan dso ukládá zajistit předání
tohoto rozhodnutí na SMO ČR.
VS schvaluje jednomyslně odstoupení Kahan dso od realizace projektu ve spolupráci se
SMO ČR a zrušení výběrového řízení na funkci Manažera projektu CSS.
H: 11/0/0

6. Projekt KÚ JMK
Na základě výzvy vyhlášené JMK v oblasti PRV JMK pro rok 2016 a dosažených výsledků
hodnocení v souladu s dotačním programem Zastupitelstvo JMK na svém 26. Zasedání
konaném dne 12.04.2016, usnesením č. 2523/16/Z26 schválilo poskytnutí dotace
Mikroregionu Kahan dso částku ve výši 200 000,- Kč na účel a v rámci akce Prezentace
regionu 2016.
VS schvaluje jednomyslně poskytnutou dotaci MR Kahan dso v rámci PRV KÚ JMK
pro rok 2016
H: 11/0/0
7. Chytrá destinace
Zástupci AE s.r.o prezentovali starostům finální produkt tzv. Chytrou destinaci. Tento bude
spuštěn pro veřejnost od září 2016. MR Kahan dso do této doby připraví způsob přenosu
informací o akcích obcí a MR do programového prostředí JUPIGO. Pro další období již MR
Kahan dso nebude vydávat Informační letáčky s výběrem akcí . Vše bude zveřejněno pod
jednou hlavičkou Kalendář akcí v MR Kahan dso na serveru JUPIGO, na který budou
umístěny na web. stránkách MR Kahan dso a členských obcích odkazy.

VS schvaluje jednomyslně způsob informování veřejnosti o akcích v MR Kahan dso
H: 11/0/0

8. Různé
- předání DVD TV Zpravodajství
- předání faktur a USB MR Kahan dso pro zastupitele
9. Diskuze
- výměna zkušeností a informace z oblasti odpadového hospodářství
- výměna zkušeností a informace z oblast školství (MŠ)
10. Závěr

Příští zasedání VS MR Kahan dso bude 01.09.2016 v Neslovicích
Správnost ověřil :
02.06.2016
RNDr. Petr Pospíšil – předseda MR Kahan dso

