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 : 05.01.2017
Místo konání : Neslovice
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. Ženožička, Jan Šon, Ing.Tomáš Kvarda, Jan Vyhnalík,
Lukáš Volánek,
Na jednání Valného shromáždění bylo přítomno 14 zástupců členských obcí. Jednání
Valného shromáždění bylo usnášeníschopné.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, administrativní záležitosti
Volba ověřovatele zápisu
Představení nového pracovníka MR Kahan dso
Představení vedoucího strážníka MP Rosice
Rozpočtové opatření č.1
Výsledek auditu hospodaření MR Kahan dso
Příprava Roční zprávy MR Kahan dso za rok 2016
Vyhodnocení projektů
Chytrá destinace - JUPIGO
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 05.01.2017
H: 14/0/0
2. Volba ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu byl zvolen: starosta pořádající obce Kratochvilka Ing. František malý.
VS schvaluje jednomyslně ověřovatele jednání VS MR Kahan dso na 05.01.2017
H: 14/0/0
3. Představení nového pracovníka MR Kahan dso
Předseda MR Kahan dso představil Lukáše Volánka, který bude pracovat na MR Kahan dso jako
pracovník zajišťující vedení agendy propagace akcí v MR Kahan dso a kalendáře akcí.
VS bere na vědomí
4. Představení vedoucího strážníka MP Rosice
Na zasedání VS MR Kahan dso byl pozván vedoucí strážník MP Rosice Ing. Petr Hub. Tento
přednesl starostům strategii a cíle budované MP. Starostové se shodli na principu poskytování
finančního příspěvku pro město Rosice na činnost MP Rosice ještě v období, kdy není plně
naplněn početní stav strážníků, tzn. ještě v roce 2017. Vedoucí strážník tuto záležitost projedná se
starostou města Rosice.
VS bere na vědomí
5. Rozpočtové opatření č.1/2017
Předseda seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č.1/2017MR Kahan dso. Rozpočtové
opatření je v příloze zápisu.
VS schvaluje jednomyslně Rozpočtové opatření č.1 MR Kahan dso
H: 14/0/0

6. Výsledek auditu hospodaření MR Kahan dso

PM MR Kahan dso informoval VS o výsledku auditu.
Dne 7.12.2016 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření MR Kahan dso za rok 2016.

Výsledek dílčího přezkoumání : Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
VS bere na vědomí

7. Příprava Roční zprávy MR Kahan dso za rok 2016
PM MR Kahan společně s účetní připravují Roční zprávu MR Kahan dso za rok 2016. Po
uzavření a ukončení účetních dokladů bude na zasedání v únoru 2016 předložena VS ke
schválení.
VS bere na vědomí

8. Vyhodnocení projektů
Závěrečné zprávy projektů za rok 2016 na KÚ JMK a Nadaci ČEZ jsou zpracovány a připraveny
k odeslání.
Na rok 2017 se připravuje návrh žádostí na KÚ JMK v rámci DT PRV v rozsahu stejném jako
v roce 2016. Žádost o příspěvek od Nadace ČEZ pro rok 2017 je dle stanoviska zástupců ČEZ
následující. Byly upřesněny nadační radou podmínky pro získání finančního příspěvku pro MR
Kahan dso v roce 2017 . Nadační fond je otevřen pro zájemce po celý rok . Finanční příspěvek
bude řešen prostřednictvím Nadace ČEZ jako nadační příspěvek pro dso a jedná se prakticky o
příspěvek ve stejné výši a stejných podmínek jako v roce 2016.
VS MR Kahan pověřilo PM MR Kahan dso zpracovat a zaslat žádost na Nadaci ČEZ dle
stanovených podmínek Nadace ČEZ pro rok 2017 na nadační příspěvek na zpracování TV
Zpravodajství MR Kahan dso v roce 2017.

9. Chytrá destinace - JUPIGO

Informace k jedinečné česko - slovenské cestovatelské soutěži JupiGOtour, na které můžete
výrazně zviditelnit turistické příležitosti v našem mikroregionu. Mikroregion Kahan dso je
aktivně zapojen do projektu a jedním z prvních účastníků , který využívá služeb pro snadné
cestování. Základním a cílem mikroregionu a členských obcí Mikroregionu Kahan dso je
zkvalitnění a zvýšení propagace a navýšení turistického života v regionu. Tímto Vás žádáme o
zapojení do této akce.
Soutěž, která okamžitě zrychlí Váš byznys
na veletrzích cestovního ruchu bude při příležitosti spuštění naší cestovatelské aplikace Jupigo v
naší expozici probíhat velká cestovatelská soutěž o ceny našich partnerů.
GO-Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava a Holiday World Praha navštíví až 120.000 lidí.
a
Věnujte do soutěže ceny a výrazně zvýšíte svou poptávku i tržbyNepropásněte příležitost
zviditelnit své podnikání na veletrzích s obrovským potenciálem návštěvník GO-Regiontour Brno,
ITF Slovakiatour Bratislava a Holiday World Praha navštíví až 120.000 lidí. a po celou dobu

trvání veletrhů se bude soutěžit i na internetu.
věnujte do soutěže ceny a zviditelníte svůj byznys na veletrzích s obrovským potenciálem
návštěvníků.
Přidejte se a výrazně zvýšíte svou poptávku i tržby
věnujte do soutěže ceny a zviditelníte svůj byznys v soutěži s obrovským potenciálem lidí. Díky
partnerům Vodafone Czech republic, Česká spořitelna, Veletrhy Brno, Incheba Praha i Bratislava,
Boutique hotel Chateau Herálec, Pytloun Grand Hotel Imperial, Hotel Rakovec, Tepfaktor,
Surfarena, Šikland, Auto Pytela a dalším, kteří se do JupiGOtour zapojili bude v naší expozici
spoustu lidí i zábavy.
VS bere na vědomí

10. Různé
- předání DVD TV Zpravodajství
- doložení potvrzení členských příspěvků do rozpočtu obce ( chybí Zbýšov)
- potvrzení obce o vyvěšení Návrhu rozpočtu MR Kahan dso na rok 2017 (chybí potvrzení od ¨
Babice, Lukovany, Neslovice, Ostrovačice, Příbram, Říčany, Zakřany)
- příspěvek MAS za zpracování MAP za MŠ a ZŠ
VS bere na vědomí

- žádost o SPONZORING pro tým synchronizovaného bruslení DARLINGS
VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s.
IČ: 03558321
Rybkova 31
602 00 Brno
obracím se na Vás, jako předseda pobočného spolku a hlavní trenér týmu Darlings,
s prosbou o SPONZORSKÝ DAR nebo dlouhodobý sportovní SPONZORING.
Uvítáme jakoukoliv formu podpory, ať finanční či materiální.

Team Darlings Czech Republic
V Brně za poslední 3 roky vyrostl juniorský tým Darlings, který se této disciplíně věnuje
vrcholově a má za sebou již řadu úspěchů. Hned v prvním roce své existence vybojoval mezi
juniory postup na Mistrovství světa v Zagrebu a tam se záhy dostal do poloviny startovního pole.
Pozice 15. nejlepšího týmu, tyto mladé sportovce motivovala k další tvrdé práci, a tak
v následujícím roce vybojovali titul Mistrů České republiky. V sezóně 2015/2016, na světovém
šampionátu konaném opět v Chorvatském Záhřebu, si oproti minulému mistrovství ještě o 3
stupínky polepšili a dostali se až na 12. místo na světě. Pro letošní rok mají jistou nominaci na
Mistrovství světa konané v kanadském Torontu Missisauga. Ale ještě před tímto vrcholem sezóny
je jejich povinností představit se na několika evropských závodech, které se počítají do žebříčku
světových týmů a minimálně si upevnit své 24. místo z 67 týmu z celého světa. V plánu jsou
závody Mozart Ccup v Rakouském Salcburku, French Cup ve francouzském Rouen a v poslední
řadě italský Spring Cup, který se tradičně koná v Miláně. Cíle mají Darlings vysoké - v roce 2022
vstoupí synchronizované bruslení do rodiny olympijských sportů a Darlings by chtěli, jako
historicky první český tým synchronizovaného bruslení na olympiádě v Pekingu startovat.

VS doporučuje žádost směřovat na jednotlivé obce v regionu , MR Kahan dso neposkytuje
žádné příspěvky ve formě sponzoringu žádným příspěvkovým organizacím či spolkům.

- zrušení účtu u ČS spořitelny
VS schvaluje jednomyslně zrušení účtu u ČS Spořitelny
H: 14/0/0

11. Diskuze

12. Závěr

Příští zasedání VS MR Kahan dso bude 02.02.2017 Rosice
Správnost ověřil :
05.01.2017
RNDr. Petr Pospíšil – předseda MR Kahan dso

