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 : 10.11.2016
Místo konání : Zastávka
Doba jednání : 12.00 – 14.00 hod.
Přítomni :
Jan Pelc, Vratislav Široký, Ing. Jaroslav Bohanes, Milan Veverka, Ing. František Malý, Jan
Vyhnalík, Milan Dobrovolný, Rostislav Trtilek, Ing. Jakub Kokolia, RNDr.Petr Pospíšil,
Vladimír Blažejovský, Ing. Jan Studený, Ing. Jana Vaverková, Bc. Ženožička, Ing.Tomáš
Kvarda, Jan Šon.
Na jednání Valného shromáždění bylo přítomno všech 14 zástupců členských obcí.
Jednání Valného shromáždění bylo usnášeníschopné.

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

Zahájení, administrativní záležitosti
Volba ověřovatele zápisu
Návrh rozpočtu MR Kahan dso na rok 2017
Závěr revizní komise MR Kahan dso za rok 2016
Inventarizace majetku MR Kahan dso 2016
MMR ČR – dotační programy na rok 2017
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 10.11.2016
H: 14/0/0
2. Volba ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu byl zvolen: starosta města Zbýšov Vratislav Široký.
VS schvaluje jednomyslně ověřovatele jednání VS MR Kahan dso na 10.11.2016
H: 14/0/0
3. Návrh rozpočtu MR Kahan dso na rok 2017
Starostové byli seznámeni s Návrhem rozpočtu MR Kahan dso na rok 2017, včetně příjmové
a výdajové části. K návrhu nebyla přednesena žádná připomínka. Návrh a výdajová část je
součástí zápisu. Návrh byl vzat VS MR Kahan dso na vědomí a bude zveřejněn na úředních
deskách členských obcí MR Kahan dso od 11.11.2016
VS bere na vědomí Návrh rozpočtu MR Kahan dso na rok 2017.

4. Závěr revizní komise MR Kahan dso za rok 2016
Revizní komise ve složení Blažejovský, Pelc a Vyhnalík provedli revizi hospodaření MR
Kahan dso za rok 2016 dne 11.11.2016 před zasedáním VS MR Kahan dso . S výsledkem
revize a zápisem byli starostové seznámeni na zasedání.
VS MR Kahan dso bere závěry revizní komise za rok 2016 na vědomí.

5. Inventarizace majetku MR Kahan dso 2016
Inventarizace majetku MR Kahan dso bude provedena dle Plánu inventarizace k provedení
inventarizace majetku a závazků v roce 2016 vydaného předsedou MR Kahan dso dne
20.10.2016.
VS MR Kahan dso bere Plán inventarizace za rok 2016 na vědomí.

6. MMR ČR – dotační programy na rok 2017
PM MR Kahan dso seznámil přítomné s Výzvou MMR ČR na dotace z národních programů
pro rok 2017 zaměřených na podporu venkova.
Výzva
k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2017 z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova
1. Výzva k předkládání žádostí (dále jen Výzva)
1.1. Výzva podle Zásad podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017 č.j. MMR–
39279/2016–52 (dále jen „Zásady podprogramu“) byla vyhlášena Rozhodnutím ministryně č.
81/2016 ze dne 7. října 2016.
1.2. Termín zveřejnění podprogramu a vyhlášení výzvy je určen na 18.10.2016.
1.3. Termín ukončení příjmu žádostí je 30.12.2016.
1.4. Žádosti podané v rámci této výzvy musí být zpracovány dle Zásad podprogramu
zveřejněných na webové adrese: http://www.mmr.cz.
1.5. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 18.10.2016, kdy bude zpřístupněna
elektronická Žádost o poskytnutí dotace na webové adrese: http://www3.mmr.cz/zad.
2. Organizační zajištění příjmu žádostí:
2.1 Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář Žádost o poskytnutí dotace z aplikace IS
DIS ZAD uvedené na adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Do této elektronické aplikace žádosti
také vloží veškeré požadované přílohy (specifikované v bodě 7.2 Zásad podprogramu) v
elektronické podobě (naskenované originály příloh). Data uloží a elektronickou podobu
žádosti uvede do stavu „podána“. Následně vytiskne formulář žádosti, který podepíše
statutární zástupce obce a opatří razítkem. Veškeré přílohy listinné podoby žádosti musí být
předloženy v podobě originálu nebo ověřené kopie.
2.2 Listinnou podobu žádosti spolu se všemi přílohami uvedenými v bodě 7.2 Zásad
podprogramu doručí žadatel do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj nejpozději dne
30.12.2016 osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
Rozhodující pro přijetí žádosti je razítko podatelny ministerstva s datem doručení.
2.3 Přílohy žádosti jsou závazné pro všechny žadatele o dotaci. Jednotlivé doklady, které jsou
přílohou formuláře žádosti o dotaci, se předkládají v podobě originálu nebo ověřené kopie v
jednom vyhotovení, v nerozebíratelném provedení (např. kroužková, knižní, spirálová nebo
tepelná vazba).
2.4 Za kompletní je považována pouze žádost o poskytnutí dotace doručená v listinné podobě,
v požadované formě, obsahující všechny povinné údaje a přílohy a zároveň elektronická
podoba žádosti ve stavu „podána“.
3. Upozornění:
Zákonem č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. bylo uloženo zveřejňování
všech informací, které jsou rozhodné pro poskytování dotací včetně všech dokumentů,
kterými se při rozhodování o nich poskytovatel řídí. Z těchto důvodů jsou požadovány
všechny dokumenty také v elektronické podobě. Zveřejnění informací a dokumentů na
internetových stránkách zajišťuje dle výše uvedeného zákona Ministerstvo financí.
2. Poskytování informací žadatelům:
Informace budou žadatelům poskytovány ve vypsaných úředních hodinách na informačním
centru MMR.
Úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.

tel.: +420 224 861 282, +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz
DOTACE Z MMR -ROK 2017 - ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ
INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU
Odkaz
na
web:
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovniruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-%2820162020%29/Rok-2017-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch
Termín odevzdání žádosti: 6.1.2017
Podprogram je zaměřen na podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající
infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na rozvoj aktivit, které
slouží návštěvníkům případně rezidentům v rámci volnočasových aktivit.
Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu a
zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým
specifickým cílovým skupinám.
V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší,
cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj
navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých
tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední
řadě i monitoring návštěvníků.
Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT):
Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit
Žadatelé:
Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit
- samosprávné celky (obce – vyjma statutárních měst a městských částí, kraje),
organizace zřízené samosprávními celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),
- mikroregiony / DSO2 spravující destinaci přesahující administrativní hranice
(spolupráce na realizaci projektu s místní destinační společností),
- oblastní destinační společnosti,
- geoparky,
- NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu.
Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických
tras (pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky).
Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 krajů. (Poznámka:
požadavek na rovnoměrné rozmístění výstupů mezi zapojené kraje.)
Předkládány mohou být např. projekty na podporu vybavenosti cyklostezek podél vodních
toků (tzv. Greenways), jednotnou vybavenost tratí pro běžeckou turistiku v horských
oblastech, projekty zaměřené na jednotný formát informačních panelů, monitoring, atd.
V rámci podprogramu budou podporovány i aktivity na zajištění provázanosti dálkových tras
na již existující lokální trasy (možnost vytváření okružních tras různé délky i alternativních
tras pro rozprostření návštěvnosti v území).
Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Žadatelé:
-

podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)

Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb
cestovního ruchu v destinacích. Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do

cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i podpořit
zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým
specifickým cílovým skupinám. Podporovány budou i podnikatelské aktivity navazující na již
vytvořenou veřejnou infrastrukturu. V rámci této aktivity nebude podporována výstavba
nových ani rozšíření či rekonstrukce1 stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení.
Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
Žadatelé:
-

samosprávné subjekty (obce – vyjma statutárních měst a městských částí, kraje),
organizace zřízené samosprávními celky (s výjimkou krajských muzeí),
provozovatelé TIC,
geoparky,
NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,
destinační společnosti,
mikroregiony / DSO (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační
společností).

Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
provozované a spravované nepodnikatelskými subjekty, respektive podporu vzniku nové nebo
rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury. V rámci této oblasti podpory bude také
podporováno i zvýšeni kvality stávající veřejné infrastruktury, případně přizpůsobení stávající
veřejné infrastruktury novým cílovým skupinám.
Tato oblast podpory navazuje na oblast podpory rozvoj základní a doprovodné infrastruktury.
Reflektuje to skutečnost, že podnikatelské služby tvoří pouze dílčí část nabídky cestovního
ruchu, která umožňuje ekonomické využití nepodnikatelské nabídky, respektive nabídky
veřejného a neziskového sektoru.
Výše dotace:
Podpora je poskytována formou systémové dotace (dále jen dotace) na realizaci vybraných
akcí. Na podporu není právní nárok. Zamítnutí je konečné. Dotace je přísně účelová a její
čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta. Přiznání dotace v
daném rozpočtovém roce nezakládá právní nárok na poskytnutí dotace v dalších letech.
Dotaci lze vyčerpat i před profinancováním vlastních zdrojů žadatele.
Finanční rozsah akce
Celkové náklady (výdaje) akce (projektu) nesmí překročit níže stanovené výše:
Minimální výše celkových uznatelných výdajů je 250 000 Kč.
Maximální výše celkových uznatelných výdajů je 5 000 000 Kč (dotační tituly č. 2 a 3),
respektive 10 mil. Kč (pro dotační titul č. 1).
Projekt je samostatný celek. Celkové náklady / výdaje projektu se rovnají celkovým
uznatelným výdajům projektu, v předložené žádosti / projektu nesmí být zahrnuty
neuznatelné náklady / výdaje.
Uznatelné náklady nesmí vzniknout před podáním projektové žádosti. Práce na projektu či
činnosti nesmí být zahájeny před podáním písemné žádosti o podporu19.
Výše dotace
Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu
akce, zbytek tvoří vlastní zdroje žadatele.
V případě využití blokových výjimek bude max.

Dotace z MMR – POV 2017
Odkaz
na
web:
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podporaregionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017
Termín odevzdání žádosti: 30. 12. 2016
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
Žadatelem může být obec do 3000 obyvatel, obec musí mít zpracován strategický rozvojový
dokument, nebo svazek obcí, také musí mít zpracovaný strategický rozvojový dokument
A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na
jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace
dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na:
- úpravu veřejných prostranství,
- obnovu a zřizování veřejné zeleně,
- rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky,
bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v
krajině/přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být
zpoplatněno. Součástí místa pasivního odpočinku může být například lavička/y, stůl/stoly,
stojan/y na kola, odpadkový/é koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní hry, míče,
švihadla apod.).
B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími dětem a mládeži, které jsou zaměřené na:
- interiérové rekonstrukce místností za účelem využití převážně pro spolkovou, společenskou
a sportovní činnost (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, topení, elektroinstalace,
výměna oken a dveří apod.).
Dotace nebude poskytována na obnovu a údržbu učeben v základních a mateřských školách.
Dotace nebude poskytován na obnovu a údržbu učeben určených pro školní družinu.
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup vybavení (např. nábytek, koberce, nástěnné
hodiny, kuchyňské nádobí včetně drobných spotřebičů apod.).
70% dotace minimální žádost 50 tis. Kč maximální 400 tis. Kč
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Žadatelem může být obec do 3000 obyvatel, obec musí mít zpracován strategický rozvojový
dokument, nebo svazek obcí, také musí mít zpracovaný strategický rozvojový dokument.
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
- prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
- výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
- podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj
venkova.
Uznatelné náklady jsou ty, které přímo souvisí s realizací akce (občerstvení s limitem 300 Kč
/osoba / den, pronájem prostor, techniky, lektorné apod.).
Náklady na dopravu související s realizací projektu jsou uznatelné max. do 50%.
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup hardware a software zařízení a příslušenství,
na ubytování, vstupné, pronájmy kol, koloběžek apod.
70% dotace maximální 200 tis. Kč

DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Žadatelem může být obec do 3000 obyvatel, obec musí mít zpracován strategický rozvojový
dokument, nebo svazek obcí, také musí mít zpracovaný strategický rozvojový dokument.
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v
katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce.
Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
- kaple, kaplička, márnice
- socha,
- boží muka, kříž,
- úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 5 m od stavby,
která je předmětem žádosti).
Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb.
Dotace nebude poskytován na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod.
70% dotace minimální žádost 40 tis. Kč maximální 300 tis. Kč
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
Žadatelem může být obec do 3000 obyvatel, obec musí mít zpracován strategický rozvojový
dokument.
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a
jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, konkrétně na:
- všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,
parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
- místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
- jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;
- dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace:
- kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění
povrchových vod z této komunikace,
- galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy,
příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky.
Dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce (podle evidence v pasportu
komunikací).
Dotace není poskytována na:
- výstavbu nových místních komunikací,
- opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků,
- inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto
vedení,
- veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače,
50% dotace minimální žádost 100 tis. Kč maximální 1 mil. Kč

VS MR Kahan dso bere na vědomí DT z MMR ČR pro rok 2017.

7. Různé

- Letáček MR kahan dso
- Fakturace TV Zpravodajství
- Propagace v Regionu Brněnska
- předání faktur, DVD, reklamních předmětů

8. Diskuze
- MAP – schalování Strategického plánu dne 15.11.2016 v Dělnickém Domě Zastávka
- Změna úvazku PM MR kahan dso na 0,7 od 1.1.2017. Na zbývající část úvazku 0,3
MR Kahan přijme od 1.1.2017 Lukáše Volánka.
VS schvaluje jednomyslně změnu úvazků
H: 14/0/0

9. Závěr

Příští zasedání VS MR Kahan dso bude 01.12.2016 obec Hluboké , natáčení novoroční
zdravice
Správnost ověřil :
10.11.2016
RNDr. Petr Pospíšil – předseda MR Kahan dso

