DSO Mikroregion Pobečví

IČ 70966346

se sídlem OÚ Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice

Zpráva o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za rok 2010
Činnost MR:
1. Společné akce
Vycházely z osvědčeného modelu činností a aktivit a ve vztahu k financování byly rozděleny
do několika projektů. Tradičně základním byl projekt „Rozvíjíme svůj domov, kde chceme žítmikroregion Pobečví – 2010“, schválený na VH dne 22.2.2010, na který MR Pobečví požádal a
následně i obdržel dotaci z POV Olomouckého kraje pro rok 2010. Ve smyslu dotačních podmínek
a na základě předložených požadavků obcí bylo jeho obsahem pořízení několika kusů komunální
techniky a ozvučovacího zařízení pro pořádání kulturně společenských akcí. Partnery projektu byly
obce Radvanice ve vztahu k zametacímu kartáči 1250mm, Radslavice ke komunálnímu sekacímu
traktoruW3552H a Tučín pro tažený vysavač komunálního odpadu. V případě ozvučovací techniky
roli partnera společně převzaly obce Prosenice a Sušice. Na realizaci projektu bylo provedeno
výběrově řízení, z něhož byly jako dodavatelé vybrány firmy WISCONSIN Eng. CZ, s.r.o.
Prostějov a SOFTIR a.s. Přerov. Roli partnera příslušelo i zabezpečení podílové spoluúčasti
financování projektu. Projekt byl ukončen v listopadu a následně bylo poskytovateli dotace
předloženo závěrečné vyúčtování projektu.
Celkové náklady
Příspěvek OLK
Vlastní zdroje
Celkem

Rozpočet
CZK
292 000,195 000,487 000,-

%
60
40
100

Skutečnost
CZK
292 000,196 863,488 863,-

%
59,73
40,27
100

Jedna z již tradičních aktivit MR - Den Mikroregionu Pobečví – opět proběhl ve formě již
IV.ročníku tzv. Her bez hranic. Hostitelem byla tentokrát obec Buk, vítěz předchozího ročníku.
Setkání proběhlo dne 19.6.2010 na sportovním hřišti V háji pod mottem „Generálka na LOH, tak
trochu jiný desetiboj“. Akce navázala na předchozí úspěšné ročníky, ale zcela zásadní změnou bylo
zařazení této akce jako součást projektu MAS Záhoří Bečva „Poznávejme se navzájem“,
podpořeného z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR
– PL. K opakované loňské soutěžní účasti členských obcí tak tentokrát již oficiálně patřila účast
soutěžního týmu partnerů z Gminy Prószków, konkrétně obce Winóv. Soutěžních klání v „Bucké
Olympii“ se zúčastnila družstva Buku, Lazník, Radslavic, Radvanic, Sobíšek, Sušic, Tučína,
Výklek a Zábeštní Lhoty. Na seznamu obcí, jejichž družstvo se nezúčastnilo žádného ročníku Her,
tak již zůstaly pouze Grymov, Lazníčky a Prosenice. Nutno poznamenat, že družební tým se
s nástrahami programu vypořádal velmi úspěšně a celkově přispěl k zajímavému a dramatickému
průběhu celé akce. Vítězem soutěžního klání se stalo družstvo obce Sobíšky, druhou příčku
obsadily Radslavice a bronz si vybojoval polský tým. Hostitelská obec připravila výborné zázemí
pro soutěžící, diváky i partnerskou polskou delegaci.
Jako součást projektu MAS Záhoří Bečva „Poznávejme se navzájem“byla i další tradiční
aktivita MR - odborná exkurze. Stejně jako minulý rok a ve vztahu k „projektu“ byla společná pro
zástupce mikroregionů Pobečví a Záhoří-Helfštýn. Uskutečnila se ve dnech 24. a 25.září 2010
s logicky jasným cílem – návštěva a poznání partnerské Gminy Prószków. Dvoudenní program
umožnil rozsáhlé seznámení s partnerskou obcí a několika jejími místními částmi, dovolil
nahlédnout do sektoru školství, představil podnikatelský sektor zejména s důrazem na agroturistické
možnosti této lokality.
Odborné exkurze se zúčastnili zástupci z obcí Dolní Újezd, Lazníky, Prosenice, Radslavice,
Radvanice, Sušice a Tučín.
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Stejně jako v předchozích letech, tentokrát zcela z vlastních zdrojů, MR uspořádal akci
Cyklovýlet Pobečvím. Konala se dne 15.5.2010 podle osvědčeného scénáře sběrné cyklojízdy tří
tras Mikroregionem se společným cílem v obci Prosenice. Ve zdejší cukrovarské zahradě byl
přichystán soutěžení program pro družstva zúčastněných obcí. Do akce se tentokrát zapojili jen
zástupci obcí Prosenice, Radslavice, Radvanice a Tučín. Do připravených soutěží pak bylo
zapojeno šest různě kombinovaných družstev. Vítězem byl každý ze zúčastněných, v soutěži
Prosenice. Velkou škodou je velmi malá účast, která nedovolila plně využít veškerý potenciál
skvěle připravené hostitelské obce. Doufám, že v příštím roce se akce setká s větším zájmem obcí a
obyvatel MR.
2. Ostatní činnost
MR svou činnost prezentoval v rámci MAS Záhoří Bečva na výstavě Země živitelka v Českých
Budějovicích. Svou expozici představil ve dnech 2. – 30.10.2010 na výstavce NNO, zaštítěné
Městskou knihovnou v Přerově, s názvem „30 dní pro neziskový sektor“. Celoročně svou činnost a
činnost členských obcí prezentuje na webových stránkách www.pobecvi.cz. Užívaný redakční
systém firmy Antee s.r.o. Praha byl na přelomu let 2009 a 2010 aktualizován, upravena grafika pro
potřeby zveřejňování publicity projektů a vytvořen systém redaktoři, který umožní vstup do
jednotlivých částí webu více osobám, primárně i obcím, jež web Pobečví používají jako svůj
základní. Přístupová práva však do konce roku 2010 nebyla předána.
Zástupci MR se účastnili jednání Celostátní sítě pro venkov Přerov 18.03. 2010 v Hradčanech, kde
někteří představili projektů obcí MR.
MR byl spoluorganizátorem 12.pracovního setkání MR Ol.kraje, které se uskutečnilo 9.12.2010
v Tučíně. Pro tuto akci byla zpracována prezentace MR a jeho členských obcí.
13.5.2010 se v počítačové učebně Základní školy v Radslavicích provedla pracovnice firmy
Geodetika Prostějov školení k užívání grafického informačního systému Misys, pořízeného pro
obce MR v roce 2003.
29.4.2010 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.
Cyklovýlet s Tučňáky se uskutečnil 18.září 2010. Jeho cílem opět bylo lázeňské místo Teplice nad
Bečvou. Pořádající obec podpořila smíšená skupina z Radvanic a Prosenic.
MR uzavřel Partnerskou smlouvu s o.s. Moravská Veselka Sušice k projektu Moravsko-slezský
hudební rok 2010, podanému do Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční
spolupráce 2007-2013 ČR – PL u příležitosti oslav 20. výročí vzniku dechovky.
V roce 2010 nebyl sestaven společný Kalendář akcí MR, podklady pro něj dodalo 6 obcí a takto
jednotlivě byl zveřejněn na webu MR.
3. Řízení MR:
V roce 2010 bylo v DSO Mikroregion Pobečví sdruženo 13 členských obcí. Uskutečnily se čtyři
valné hromady svazku, konané v duchu cirkulace po obcích svazku v Sušicích, Radslavicích,
Dolním Újezdu – Skokách a Sobíškách a čtyři schůze rady. Celoroční činnost byla realizována ve
spolupráci s Ing.Janou Vrublovou, jako manažerkou MR a ing.arch.Stanislavem Vrubelem.
V návaznosti na délku volebního období a předchozí uskutečněné volby do zastupitelstev v obcích,
vedoucí ke změnám představitelů členských obcí se 7.prosince 2010 na VH Sušicích konaly volby
orgánů svazku. Proběhly veřejným hlasováním a předsedou byl zvolen Jiří Řezníček,
místopředsedou Stanislav Jemelík, členy rady svazku pak Milan Pyšný, Josef Krátký a Luboš
Zatloukal. Na VH v Sušicích avizoval starosta ing.Rýček projednávání členství obce Dolní Újezd
ve více mikroregionech v ZO a možnost ukončení jejího členství v MR Pobečví.
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V MAS Záhoří Bečva MR zastupuje předseda svazku Jiří Řezníček, který je současně i jejím
místopředsedou. V rámci 2.výzvy LEADER MAS byl zástupcem MR ve výběrové komisi určen a
schválen starosta obce Radvanice Milan Pyšný.
4. Hospodaření MR:
Realizované aktivity se projevily v rozpočtu MR i celkovém hospodaření. Jeho rámec byl zajištěn
rozpočtem MR, schváleným VH dne 10.12.2010 v objemu příjmů i výdajů ve výši 307.000,- Kč. Na
stejné VH byl schválen rozpočtový výhled 2010 – 2014. V průběhu roku 2010 byla schválena čtyři
rozpočtová opatření (dne 22.2.2010, 17.8.2010, 20.10.2010 a 10.12.2010), při nichž došlo k změně
objemu schváleného rozpočtu na 943 581,- Kč
Mikroregion Pobečví obdržel v roce 2010 účelovou neinvestiční dotaci z POV Olomouckého kraje
v celkové výši 292.000,- Kč na projekt „Rozvíjíme svůj domov, kde chceme žít – Mikroregion
2010“.
MR dále hospodařil s finančními prostředky, které přijal členský příspěvek od obcí jako
neinvestiční dotace v celkové výši 306 650,- Kč, dále přijal podíly obcí na POV 2010 v celkové
výši 195 550,- Kč. Na VH dne 22.2.2010 byl schválen mimořádný členský příspěvek ve výši 23,Kč/občan na realizaci a předfinancování projektu MAS Záhoří Bečva „Poznávejme se navzájem“
z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR – PL, účtován
jako neinvestiční dotace v celkové výši 141 059,- 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 122 660,- Kč.
Mikroregion vlastní DHM (022) ve výši 538 853,-Kč a drobný DHM (028) ve výši 264 247,-Kč.
Nevlastní žádný nehmotný majetek, žádné zásoby materiálu ani zboží a žádné cenné papíry.
Všechny závazky byly k 31.12.2010 uhrazeny.
Zůstatek na bankovním účtu Mikroregionu u KB k 31.12.2010 činil 343 368,98 Kč.
Dne 10.2.2010 bylo provedeno přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Pobečví za rok 2009
(dle zákona č. 420/2004 Sb.), které provedla pracovnice kontrolního oddělení Kraj. úřadu Olomouc
Ing.Petra Krejsová Odehnalová. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dne
6.10.2010 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Pobečví za rok 2010
za období 01-09/2010 při němž nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přezkoumání hospodaření DSO
Mikroregion Pobečví za rok 2010 je naplánováno na 15.4.2011.
Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření MR Pobečví za rok 2010 je přílohou této
zprávy.
Rekapitulace plnění rozpočtu MR Pobečví za rok 2010
Plán :
PŘÍJMY:
Tř. l – Daňové příjmy
Tř. 2 – Nedaňové příjmy
350,Tř. 3 – Kapitálové příjmy
306.650,Tř. 4. – Přijaté dotace
Celkem příjmy:
307.000,VÝDAJE:
Tř. 5 – Běžné výdaje
Tř. 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem:

Plán:
307.000,307.000,-

změny:
8 322,935 259,943 581,změny:
454 718,488 863,943.581,-

Přebytek hospodaření ………………………………………………………..
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skutečnost:
8 247,33
935 259,943 506,33
skutečnost:
287 459,80
488 863,776.322,80
167.183,53 Kč
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Účetní agendu MR zabezpečovala paní Hana Nehybová z MAS Záhoří – Bečva, o.s. Soběchleby.

Přílohy: Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO MR Pobečví za rok 2010

Zpracoval: Stanislav Jemelík, Hana Nehybová, Ing. Jana Vrublová

V Radslavicích dne 20.1.2011

Návrh usnesení:
1) zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Zprávu o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za
rok 2010
2) valná hromada DSO Mikroregoin Pobečví po projednání schvaluje Zprávu o činnosti DSO
Mikroregion Pobečví za rok 2010

Jiří Řezníček
předseda svazku
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