Zpráva o činnosti mikroregionu Střední Haná za rok 2012

Od založení mikroregionu Střední Haná uplynulo v roce 2012 již 13 let.
Členy mikroregionu byla města Kojetín, Němčice nad Hanou a Tovačov a obce Ivaň,
Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice,
Troubky, Uhřičice a Záříčí. Mikroregion nacházející se na pomezí 3 okresů a 2 krajů obývá
dnes 18.300 obyvatel.
Hospodaření mikroregionu v roce 2012 bylo tvořeno příjmy z členských příspěvků ve výši
362.000,- Kč a rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný. K 31. 12. 2012 byl zůstatek na účtu
40.300,- Kč
V roce 2012 se konalo celkem 8 valných hromad, z toho dvě výjezdní.
Hlavními body činnosti mikroregionu Střední Haná v roce 2012 byly:
-

účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012 v Brně, prezentace v rámci
expozice Olomouckého kraje (leden 2012, Brno)

-

jednání o novele zákona k rozpočtovému určení daní

-

společný postup a spolupráce při výběrových řízeních na dodavatele energií,
znamenající výrazné úspory elektřiny a plynu

-

poskytnutí příspěvků pro o.s. Kroměřížská dráha na provoz na železniční trati Kojetín
– Tovačov a na vydání sborníku k nedožitým 80. narozeninám regionálního
vlastivědného nadšence Dr. Jaroslava Krempla

-

propagační činnost - vydání trhacích map, sady pohlednic všech členských obcí,
stolního kalendáře na rok 2013 „Mikroregion Střední Haná“ a informačního letáku o
mikroregionu a MAS Střední Haná

-

renovace internetových stránek www.strednihana.cz

-

spolupráce se Svazkem obcí Prostějov – venkov na zajištění Hudebního festivalu Haná
(březen - duben 2012)

-

seminář pro starosty a členy MAS Střední Haná (Svatobořice-Mistřín, říjen 2012)

-

uspořádání noční soutěže dobrovolných hasičů v požárním útoku (Obědkovice, říjen
2012

-

činnost MAS Střední Haná - mikroregion Střední Haná, jako zakladatel Místní akční
skupiny Střední Haná, o.p.s. (MAS) pravidelně sleduje její činnost a je informován o
vyhlašovaných dotačních titulech i přidělených dotacích pro 13 obcí mikroregionu
zapojených do programu Leader, financovaného z prostředků EU. Každoročně je tak

rozděleno pro obce, spolky, či podnikatelské subjekty cca 2,5 až 3 mil. Kč. Právě
v roce 2012 dosáhla výše částky k rozdělení poprvé přes 3 mil. Kč, na rok 2013
očekáváme k rozdělení částku asi 3,3 mil. Kč. Celková alokace v letech fungování
MAS (2009 – 2013) dosáhne téměř 14 mil. Kč. Blíže na webu
www.masstrednihana.cz.

V Kojetíně, 21. ledna 2013,
zpracoval Ing. Jiří Šírek, předseda Svazku obcí mikroregionu Střední Haná
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
Bank. spojení: ČS, a.s., č. účtu 1884010339/0800 IČ: 69604771
e-mail: starosta@radnice.kojetin.cz tel: 608 712 821, 581 277 400
www.strednihana.cz

