Zpráva o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za rok 2008
V roce 2008 bylo v DSO Mikroregion Pobečví sdruženo 13 členských obcí. Uskutečnili se
čtyři valné hromady svazku, konané v duchu cirkulace po obcích svazku v Lazničkách,
Radvanicích, Grymově a Buku a tři schůze rady. Celoroční činnost byla realizována ve
spolupráci s Ing.Janou Vrublovou, jako manažerkou MR a ing.Stanislavem Vrublem.
Vycházela ze zpracovaného Projektu „Rozvíjíme svůj domov, kde chceme žít-mikroregion
Pobečví – 2008“, schváleného na VH dne 11.2.2008, na který MR Pobečví požádal a následně
i obdržel dotaci z POV Olomouckého kraje.
Projekt obsahoval dva typy aktivit. Základní a nosnou činnost představovaly společné akce
všech obcí MR, doplňkovou aktivitou pak byly kulturně společenské akce v jednotlivých
obcích. Do první oblasti patřily:
1. Cyklovýlet Pobečvím – akce se konala dne 18.5.2008 a představovala slavnostní otevření
cyklookruhu Pobečvím. Účastníci jeli na kole podle předem připravených 3 sběrných tras se
společným cílem v obci Lazníčky, kde byl ve sportovním areálu přichystán soutěžení program
pro družstva zúčastněných obcí. Pro tuto akci byla MR vydána cykloturistická mapa a
pořízena trička pro všechny obce MR. Do akce se zapojili obce Buk, Dolní Újezd, Grymov,
Lazníčky Lazníky, Radslavice, Radvanice, Sušice, Tučín, Výkleky, a Zábeštní Lhota. Soutěží
ve slalomu, pomalé jízdě, jízdě zručnosti a štafetě se zúčastnilo 8 družstev - Lazníčky
Lazníky, Radslavice, Radvanice-Buk, Sušic, Tučína a Výkleky-D.Újezd a Zábeštní Lhota.
Vítězem byl každý ze zúčastněných, v soutěži Radslavice. Pohodové setkání rozehnala
pořádná děšťová přeháňka.
Tato premiérová akce byla úspěšná a účastníci věří v pokračování sportovního setkání na kole
i v roce 2009.
2. Den Mikroregionu Pobečví – jednalo se o II.ročník ve formě tzv. her bez hranic.
Hostitelem byla obce Tučín, setkání proběhlo dne 16.8.2008 pod mottem NA TUČÍNSKÉM
ZÁPADĚ –. Akce navázala na první ročník (konaný vloni v Radslavicích) a přes nepřízeň
počasí měla vysokou účast soutěžících i diváků. Soutěžních klání se zúčastnila družstva
Laznik, Radslavic, Sobíšek, Sušic, Tučína a Výklek. Z výčtu je zřejmé, že stejně jako v roce
2007 své družstvo nevyslala ani polovina členských obcí. Do žádného z ročníků her se
nezapojili obce Buk, Grymov, Lazníčky, Prosenice, Radvanice a Zábeštní Lhota. Význam
akce umocnila účast 18-ti členné delegace partnerů z Polského městečka Prószkow. Cílem
návštěvy bylo navázání partnerského vztahu s Místní akční skupinou Záhoří-Bečva, jejímž
významným členem je i MR Pobečví. Slavnostní akt podpisu smlouvy v české verzi se
uskutečnil před zahájením her na OÚ, zpestřilo jej vystoupení Moravské Veselky s dětským
souborem Hánácké Prosének. Vítězem soutěžního klání se stalo družstvo obce Sušice.
Hostitelská obec připravila výborné zázemí i doprovodný program.
3. Odborná exkurze – Mikroregion Pobečví zorganizoval společnou dvoudenní akci pro
zástupce mikroregionů Pobečví, Záhoří-Helfštýn a Podlesí, jež se konala ve dnech 26.27.9.2008. Cílem cesty byla MAS Blanský les-Netolicko. Tato akce s nadregionálním
významem účastníkům napomohla v poznávání života a tradic v cílovém regionu, získání
mnoha poznatků, informací i inspirace, došlo k rozvoji partnerství s Mikroregionem ZáhoříHelfštýn a navázání partnerství se zástupci MAS Blanský les-Netolicko o.p.s. z jižních Čech.
První den akce byl poznamenám závadou autobusu, která velmi zpozdila naplánovaný
program. Zájezdu se zúčastnili zástupci z obcí Buk, Dolní Újezd, Lazníky, Prosenice,
Radslavice, Radvanice, Sušice, Tučín a Zábeštní Lhota.
Za společnou aktivitu MR lze považovat i účast na podpisu partnerské smlouvy MAS ZáhoříBečva s gminou Prószków v polském jazyce v Proszkowe. Autobusového zájezdu se dne
25.srpna 2008 zúčastnili zástupci z obcí Prosenice, Radslavice, Radvanice a Tučín.

Druhou oblast představují akce v obcích Mikroregion, které i díky dotaci přispěly k rozvoji
společenského života, rozvoji tradic a napomohly k vytváření a upevňování sociálních vazeb
mezi obyvateli, přispěly k aktivnímu zapojení jednotlivců do společenského dění, a tím
podpořily proces sociální integrace v území. Akce byly zařazeny na základě požadavku obcí
při podávání projektu s doplněním na VH 29.10.2008:
Grymov – dětský den, uskutečněný dne 1.6.2008
Grymov – hodové oslavy, konané ve dnech 28.-29.6.2008
Lazníky – dětský den, 31.5.2008
Lazníky – ukončení prázdnin, 23.8.2008
Lazníky – Haloweenské dýňování, 14.11.2008
Prosenice – beseda s důchodci, 16.3.2008
Prosenice – hodové odpoledne, 15.6.2008
Prosenice – posezení u cimbálu, 5.10.2008
Radslavice – Cyrilometodějské slavnosti, 4.-6.7.2008
Radslavice – Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem, 15.4.2008
Radslavice – na podzim proběhly tři kurzy výtvarných technik
Radslavice – setkání seniorů, 21.11.2008
Radslavice – Mezinárodní kongres čarodějnický, 23.5.2008
Tučín – hodové slavnosti, 26.-27.7.2008
Tučín – zájezd „Mikuláš 2008“, 6.12.2008
Tučín – keramický kurz pro děti i dospělé, 8.12.2008
Buk – dětský den, 24.5.2008
Radvanice – dětský den, 28.6.2008
Radvanice – výlet do ZOO Lešná, 20.9.2008
Radvanice –Moped Cup, 16.8.2008
Zábeštní Lhota – návštěva ZOO, 14.6.2008
Dolní Újezd – adventní koncert, 7.12.2008
Pro následující období je nutné důsledné dodržování termínů vyplývajících ze zařazení do
programu a naplnění jeho podmínek. Vzhledem k předpokládanému objemu požadavků je
nutno počít s limity a výběrem zařazených akcí. Jednoznačným podkladem by měl být
zpracovaný kalendář akcí.
Rekapitulace projektu:
Celkové náklady
Rozpočet
Skutečnost
CZK
%
CZK
%
Příspěvek OLK
254.000,59,9
253.990,59,4
Vlastní zdroje
170.000,40,1
173.591,40,6
Celkem
424.000,100
427.581,100
Hospodaření MR:
Realizované aktivity se projevily v rozpočtu MR i celkovém hospodaření. Jeho rámec
zajišťovaly rozpočtové provizorium, schválené VH MR dne 14.11.2007 a rozpočet, schválený
VH dne 29.4.2008 v objemu 631.925,- Kč. V průběhu roku 2008 byla schválena dvě
rozpočtová opatření (dne 29.10.2008 a 10.12.2008), při nichž však nedošlo k změně objemu
schváleného rozpočtu, neboť šlo pouze o přesuny mezi některými položkami v rámci
schváleného objemu rozpočtu.
Mikroregion Pobečví obdržel v roce 2008 účelovou dotaci z POV Olomouckého kraje
v celkové výši 254.000,- Kč na projekt „Rozvíjíme svůj domov, kde chceme žít –
Mikroregion 2008“, z toho:
- neinvestiční dotaci 224.000,- Kč (vyčerpáno 224.000,- Kč) na volnočasové aktivity pro
obce MR
- investiční dotaci 30.000,- Kč (vyčerpáno 29.990,- Kč) vráceno 10,- Kč zpět na účet
Olomouckého kraje, jako nedočerpaná investiční dotace, ( na pořízení stanu v
celkové hodnotě 49.990,-).

MR dále hospodařil s finančními prostředky, které přijal od členských obcí jako neinvestiční
dotace v celkové výši 368.855,- Kč. V průběhu roku nepřijal mikroregion žádné daňové ani
kapitálové příjmy a také nečerpal žádný úvěr od peněžního ústavu.
Členský příspěvek Místní akční skupiny Záhoří-Bečva činil 120.160,- Kč.
Mikroregion vlastní DHM (022) ve výši 49.990,-Kč a drobný DHM (028) ve výši 248.284,Kč. Nevlastní žádný nehmotný majetek, žádné zásoby materiálu ani zboží a žádné cenné
papíry. Všechny pohledávky i závazky byly k 31.12.2008 uhrazeny.
Zůstatek na bankovním účtu mikroregionu u KB k 31.12.2008 činil 102.813,03 Kč.
Dne 27. 1.2009 bylo provedeno přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Pobečví za rok
2008 (dle zákona č. 420/2004 Sb.), které provedly pracovnice kontrolního oddělení Kraj.
úřadu Olomouc Ing.Smolková a Bc.Jakubcová. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR Pobečví za rok 2008 je
přílohou této zprávy.
Rekapitulace plnění rozpočtu MR Pobečví za rok 2008
PŘÍJMY:
Tř. l – Daňové příjmy
Tř. 2 – Nedaňové příjmy
Tř. 3 – Kapitálové příjmy
Tř. 4. – Přijaté dotace
Celkem příjmy:

Plán :
22.900,609.025,631.925,-

změny:
9.070,622.855,631.925,-

skutečnost:
12.187,34
622.845,-635.032,34

VÝDAJE:
Tř. 5 – Běžné výdaje
Tř. 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem:

Plán:
581.925,50.000,631.925,-

změny:
581.925,50.000,631.925,-

skutečnost:
508.276,80
49.990,-558.266,80

Přebytek hospodaření ……………………………………………………………..

76.765,54 Kč

Účetní agendu MR zabezpečovala v roce 2008 Obec Prosenice, resp. Jarmila Lajtochová, jako
účetní MR.
Ostatní aktivity:
Svou činnost a činnost členských obcí MR prezentuje na webových stránkách
www.pobecvi.cz. Od roku 2008 k tomu využívá redakční systém firmy Antee s.r.o. Praha.
V rámci schválené strategie i na základě požadavku obcí MRT vystupuje v roli partnera
některých projektů, zejména zdrojů z EU. V roce 2008 byla uzavřena partnerská smlouva na
akci „Vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ
Radslavice.“
22.2.2008 proběhlo v Radslavicích společné školení BOZP dle zákona č.262/2006 Sb.,
(zákoník práce) a provedení aktualizace dokumentace pracovníků obecních úřadů, provozních
pracovníků, VPP pracovníků obcích MR, provedené firmou Agentura bezpečná práce.
Ve dnech 8. – 14.září se tři zástupci MR zúčastnili poznávacího zájezdu do Bretaně, který
organizoval MR Litovelsko.
Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR Pobečví za rok 2008
Zpracoval: Stanislav Jemelík
V Radslavicích dne 23.2.2009
Návrh usnesení:
1) zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Zprávu o činnosti DSO Mikroregion
Pobečví za rok 2008
2) valná hromada DSO Mikroregoin Pobečví po projednání schvaluje Zprávu o činnosti
DSO Mikroregion Pobečví za rok 2008

