Zpráva o činnosti mikroregionu Střední Haná za rok 2018

Svazek obcí mikroregionu Střední Haná tvořily v roce 2018 tito členové:
města: Kojetín, Němčice nad Hanou a Tovačov
obce: Ivaň, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice,
Stříbrnice, Troubky, Uhřičice a Záříčí.
Počet obyvatel k 1.1.2018: 17.597
Statutární orgány: Předseda – Ing. Jiří Šírek (Kojetín), do 22.11.2018, Jaroslav Lejnar
(Křenovice) od 22.11.2018
Místopředseda – Mgr. Bc. Leon Bouchal (Tovačov), do 22.11.2018,
Marek Svoboda (Tovačov) od 22.11.2018
Členové rady mikroregionu: Ivana Dvořáková (Němčice n. Hanou), do
22.11.2018, Bc. Petr Hlavinka (Lobodice) od 22.11.2018, Rostislav Němec (Obědkovice), Petr
Cetkovský (Ivaň)
MRSH nemá žádného zaměstnance. Veškerou činnost řídí bezplatně zástupci obcí a výše
uvedení statutární zástupci. Funkci účetní vykonává na DPP paní Jitka Straková, zaměstnaná
jako účetní na Obecním úřadě v Měrovicích nad Hanou.
Činnost mikroregionu Střední Haná se v roce 2018 zahrnovala zejména tyto oblastí:
1. Oblast financí a organizační záležitosti
V roce 2018 se zástupci obcí sešli na celkem 6 valných hromadách a jednom výjezdním
zasedání.
Rozpočet na rok 2018 byl schválen jako vyrovnaný ve výši 1,209.500,- Kč.
Příjmy tvořily členské příspěvky obcí ve výši 30,- Kč na jednoho obyvatele, kromě
Němčic nad Hanou, kde zůstaly ve výši 20,- Kč na obyvatele. Důvodem je podpora činnosti
MAS Střední Haná, kdy 10,- Kč na jednoho obyvatele je poskytováno, jako příspěvek této
o.p.s., jejímž zakladatelem je právě Mikroregion Střední Haná.
V roce 2018 došlo ke změnám na pozici starostů v těchto případech:
Kojetín – starosta Ing. Leoš Ptáček, Tovačov – starosta Marek Svoboda, Němčice nad Hanou
– starosta Ing. Jan Vrána, Oplocany – starostka Jana Hakunová, Stříbrnice – starosta Martin
Tulis.
K 31. 12. 2018 byl zůstatek na účtu 331,- Kč.
V roce 2018 nebyl čerpán žádný úvěr, MRSH byla poskytnuta půjčka od společnosti
Technis Kojetín, spol. s r.o. ve výši 70.000,- Kč splatná k 28. 2. 2019. Jinak nemá MRSH
žádné závazky vůči komukoliv.

2. Propagační činnost
- Byl vydán tradiční stolní kalendář Mikroregion Střední Haná 2019.
- Byla vydána kniha Úspěšné projekty na Střední Hané, autor Jiří Šírek ve spolupráci se
starosty obcí a měst MRSH
- MRSH se prezentoval v celostátní brožuře Moravia magazín, distribuované po celém
území ČR.
MRSH disponuje skákacím hradem pro potřeby obcí MR. Hrad má na starosti
obec Lobodice, která zároveň organizuje jeho zápůjčky, dále skládacími pivními sety a dvěma
velkoplošnými stany pro kulturní a společenské akce obcí. Jejich uložení a půjčování včetně
oprav zajišťuje společnost Technis Kojetín, spol. s r.o.

3. Místní akční skupina – MAS Střední Haná, o.p.s.
Mikroregion Střední Haná, jako zakladatel této místní akční skupiny i v roce 2018
finančně podpořil její činnost, tentokrát částkou cca 155 tisíc Kč. Zpráva o činnosti MAS
Střední Haná je přílohou této zprávy.
4. Výsledky kontrol
Přezkoumání hospodaření za rok 2017 proběhlo bez závad s výrokem „nebyly
zjištěny chyby a nedostatky“. Stejně tak dílčí přezkoumání hospodaření za období
01-08/2018 bylo hodnoceno bez závad a nedostatků.

5. Další aktivity:
V roce 2018 byly mimo jiné zorganizovány tyto akce:
- První ročník cyklistické akce „Střední Hanou na kole“, ve všech obcích MR, květen
2018
- Zájezd do Rakouska (Vídeň) a na jižní Moravu (Mikulov), pro zastupitele, pracovníky
Ob a MěÚ, červen 2018
- Spolupráce s mikroregionem Němčicko a MAS „Hanácký venkov“- po celý rok

V Kojetíně, leden 2019,
zpracoval Ing. Jiří Šírek, odstupující předseda Svazku obcí mikroregionu Střední
Haná
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