DSO Mikroregion Pobečví
se sídlem OÚ Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice , IČO 70966346
Doručovací adresa: Obecní úřad Lazníčky 35, 751 25 Veselíčko u Lipníka n/B

Zpráva o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za rok 2016
Činnost MR:
1. Společné akce
Již desáté Hry mikroregionu Pobečví se tento rok uskutečnily v obci Výkleky s podtitulem
VÝKLEKY TO ZVLÁDNOU SAMY. Pěkně připravené společensko - sportovní hry spojily
všechny družstva obcí z mikroregionu. Hostitelská obec připravila výborné zázemí pro soutěžící i
diváky.
Pokračování se dočkaly také tolik oblíbené cyklovýlety s MR. Ten první vyvezl účastníky
členských obcí mikroregionu s koly na Bumbálku a cyklisté projeli celou cyklostezku Bečva.
Přestože cesta byla z kopce, více než 100 km dalo zabrat. Druhý, říjnový cyklovýlet s Tučňáky za
poznáním obcí Mikroregionu začínal v Tučíně, po přivítání a pohoštění starostou obce J.
Řezníčkem – projížďka obcí za projekty výsadeb v rámci pozemkových úprav, prohlídka nového
rybníka, odpočinkových míst a cvičebních a herních prvků, spojená s výhledy do Moravské brány,
pokračovalo se do obce Sušice – prohlídka moštárny a bunkru, dále obec Radslavice – medové
výsadby pro včely, projížďka obcí se starostou. Obkroužila se cyklostezka Bečva do Lipníka nad
Bečvou pak nás čekala prohlídka Muzea Prosenice, otevřeného v roce 2015 a představujícího 12
expozic ze života na hanáckých gruntech a chalupách. Zakončení, pozdní oběd a zhodnocení celé
vydařené akce nás čekalo ve stodole v Grymově – v centru veškerého kulturního dění obce
Grymov. Stará stodola byla zachráněna před zbořením a nyní je zde připravováno množství
kulturních akcí nejen pro Grymov.
2. Ostatní činnost
Obce MR, kromě obce Výkleky ,se zapojily do nově vzniklého DSO Moravská brána, ve kterém je
zapojeno 22 obcí z oblasti MAS Moravská brána. Nový svazek byl založen za účelem ochrany a
prosazování společných zájmů členských obcí. Nyní probíhá společný nákup v oblasti svozu
odpadů. Část obcí MR se zapojila do projektu MAS ,,Nakládání s tříděným odpadem v obcích MAS
Moravská brána. Celoročně svou činnost a činnost členských obcí prezentuje na webových
stránkách www.pobecvi.cz. Obce se sdružují podle potřeby a společně nakupují služby a dosahují
tak výhodnějších cen. Společně byly poptány energetické průkazy a služby BOZP, geografické
služby.
3. Řízení MR:
Ke konci roku 2016 podala obec Výkleky žádost o vystoupení ze Svazku obcí DSO Mikroregion
Pobečví , žádosti bylo vyhověno na VH v listopadu.V roce 2016 se uskutečnily 3 VH Svazku,
konané v duchu cirkulace po obcích. Předsedkyní svazku byla do konce roku 2016 po čtyři roky
Dagmar Kubzová. Na poslední VH byli zvoleni: nový předseda Josef Hrdlička – starosta obce
Radslavice, místopředsedkyně Dagmar Kubzová – starostka obce Lazníčky. Členy Rady jsou:
Otakar Dokoupil – starosta obce Prosenice, Milan Pyšný – starosta obce Radslavice, Jaroslav
Vrtělka – starosta obce Buk.
V transformované MAS Moravská brána má i po nových volbách MR Pobečví zastoupení v podobě
předsedy – starosty obce Prosenice Ing. Otakara Dokoupila, který je zároveň místopředsedou
Svazku obcí.Dagmar Kubzová a Josef Hrdlička jsou členy Rady DSO MR Moravská brána.
Starosta obce Tučín - Jiří Řezníček, je stále předsedou Spolku pro obnovu venkova Olomouckého
kraje.
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4. Hospodaření MR:
Všechny závazky byly k 31.12.2016 uhrazeny. Nebyla uhrazena faktura za podíl na faktuře MISYS
– aktualizace programu - obcí Grymov ve výši 3 100,- Kč. Zůstatek na bankovním účtu
Mikroregionu u KB k 31.12.2016 činil 525 381,64 Kč.
Dne 11.5.2017 bylo provedeno přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Pobečví za rok 2016
(dle zákona č. 420/2004 Sb.), kontrolory kontrolního oddělení Kraj. úřadu Olomouc. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Kontrola účetnictví kontrolní komisí MR, byla provedena v listopadu 2016.
Rekapitulace plnění rozpočtu MR Pobečví za rok 2016
Plán :
změny:
skutečnost
PŘÍJMY:
Tř. l – Daňové příjmy
Tř. 2 – Nedaňové příjmy
Tř. 3 – Kapitálové příjmy
Tř. 4.– Přijaté dotace
Celkem příjmy:

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

2 090,146 910,149 000,-

2 090,184 610,186 700,-

Plán:

změny:

149 000,149 000,-

706 067,84
706 067,84

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

2 028,181 510,183 538,-

skutečnost:
217 329,52
217 329,52
33 791,52 Kč

Účetní agendu MR zabezpečovala paní Hana Nehybová z MAS Moravská brána, o.s., Lipník nad
Bečvou.
Zpracovaly: Dagmar Kubzová, Hana Nehybová dne 12.05.2017

Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Zprávu o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za
rok 2016
2) Valná hromada DSO Mikroregion Pobečví po projednání schvaluje Zprávu o činnosti DSO
Mikroregion Pobečví za rok 2016
Josef Hrdlička – předseda svazku
Vyvěšeno: 15.05.2017
Sňato:
30.05.2017
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