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Příloha č. 1 
 

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu 
Fond mikroprojektů  2007 – 2013 

 
 

Údaje o mikroprojektu: 

Název mikroprojektu:  Country kotlík 

Datum (den, měsíc, 
rok) zahájení:  
:projektu 

3.2.2014 

Datum (den, měsíc, 
rok) ukončení: 
ukončení:projektu 

15.7.2014 

 
 

Identifikace partnerů: 
Příjemce finančního příspěvku: Obec Košíky 
Adresa příjemce: 
Telefon: 
E-mail: 

687 04 Košíky 172 
572572720 
ou_kosiky@quick.cz 

IČ/DIČ: 00542377/CZ00542377 
Přeshraniční partner: Obec Nová Bošáca 
Adresa přeshraničního partnera: 
Telefon: 
E-mail: 

913 08 Nová Bošáca 79 
421327780156 
nova.bosaca@stonline.sk 

IČ/DIČ: 00311839/0000311839 
 
 

Údaje o smlouvě: 

Číslo smlouvy: CZ/FMP/12/0320 

Datum podpisu smlouvy: 11.3.2014 

Datum ukončení smlouvy: 31.12.2021 

Smlouva byla změněna dodatkem?                        Ano           Ne 

Pokud ano: 

Dodatek č.: 

Datum uzavření:  Důvod dodatku:  
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Finanční identifikace: 

Název banky: Komerční banka, a.s. 
Předčíslí:  Číslo účtu: 10022721 Kód banky: 0100 
Měna účtu: CZK 
IBAN: CZ47 0100 0000 0000 1002 2721 
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX 
 
 
 
 
Popis realizace mikroprojektu: 

Stručná rekapitulace realizace mikroprojektu od počátku (Stručný popis činností, které byly 
zrealizovány od datumu zahájení mikroprojektu v časovém rozlišení v souladu s harmonogramem uvedeným ve 
smlouvě): 

Datum Realizovaná činnost 

3.2. – 
30.4.2014 

Setkání projektového týmu 

Dne 24.4.2014 proběhlo setkání projektového týmu v Nové Bošáci, řešení 
harmonogramu jednotlivých akcí projektu, návrh publicity. Informace o 
provedeném VŘ na kotlíkové sety. 

3.3. - 
15.5.2014 

Zajištění publicity mikroprojektu 

V rámci publicity v uvedeném období byly připraveny pozvánky, plakáty, 
program akcí a zpracovány podklady pro kalendář. Pozvánky a plakáty byly 
vyvěšeny na webových stránkách obou obcí dále byly distribuovány 
občanům obcí a plakáty vyvěšeny na vývěskách. 

Zajištění technického vybavení 

V rámci technického vybavení došlo k zakoupení 5 kotlíkových setů na 
guláš. 

31.5.2014 
„Mezinárodní gulášový festival“ – obec Košíky 

Proběhl mezinárodní gulášový festival v obci Košíky. 

2. - 20.6.2014 

Další setkání projektového týmu 

Dne 19.6.2014 proběhlo další setkání projektového týmu. Proběhla 
informace o odvolání starosty obce Nová Bošáce Jána Juriky a dnem 9.6.20 
14 byl zvolen zastupujícím starostou obce Nová Bošáca pan Ladislav Mitana. 
Bylo dohodnuto přeložení akce v Nové Bošáci, které se mělo konat 21. 6. 
2014 na termín 5.7.2014 z důvodu přípravy akce novým zastupujícím 
starostou. 

21.6.2014 

„Mezinárodní gulášový festival“ – obec Nová Bošáca 

Dne 21.6. 014 akce v obci Nová Bošáca neproběhla. Přesunuta na termín 
5.7.2014. 

V uvedený den proběhla obdobná akce jako na Košíkách dne 31.5.2014. Jen 
došlo ke změně hudby, místo HS Rytmus z Nové Bošáce hrála hudební 
skupina Polomka z Nové Bošáce. 
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1.7. - 
15.7.2014 

Závěrečné setkání projektu 

Dne 11.7.2014 proběhlo poslední setkání projektového týmu. Bylo 
provedeno zhodnocení obou akcí a projednán plán společných akcí na další 
roky. 

Každého setkání se zúčastnili starostové obcí Košíky a Nová Bošáca, dále se 
postupně střídali knihovnice obou obcí a projektový manažer. V červnu 
v obci Nová Bošáca bylo provedeno referendum a byl zvolen nový 
zastupující starosta Ladislav Mitana. Ihned po jeho zvolení byla 
konzultována možnost uspořádání akce v Nové Bošáci dne 21.6.2014 dle 
platné smlouvy. Po osobní konzultaci na obci Nová Bošáca a na RBK Zlín 
byla dojednána možnost změny termínu pořádání akce v Nové Bošáci na 
5.7.2014. RBK a obec Nová Bošáca s termínem souhlasili. Na RBK mně 
bylo sděleno, že změnu termínu včetně změny statutára můžu doložit v rámci 
Závěrečné zprávy, což jsem udělal. V rámci mikroprojektu byly uskutečněny 
4 setkání projektového týmu oficiálně a další 3 neoficiální setkání. 
 

 
 

Podrobný popis realizace mikroprojektu za období realizace (Přesný popis činností - aktivit, 
které byly realizovány od zahájení a výpis uznatelných nákladů  pořízených od zahájení mikroprojektu a jejich 
zdůvodnění – časový horizont, kdo je zodpovědný za realizaci,  jak byla realizace provedena – organizačně i 
technicky, zhodnocení spolupráce s partnery, přeshraniční dopady a spolupráce na mikroprojektu a zajištění 
publicity mikroprojektu): 

Popis realizovaných činností v časovém horizontu včetně souvisejících nákladů: 

Aktivita Podrobný popis 

Setkání 
projektového 
týmu 

V uvedeném termínu byly řešeny otázky harmonogramu programu 
pořádaných akcí. Byla řešena publicita mikroprojektu, byl připraven návrh 
pozvánek, plakátů, umístění pozvánek na webové stránka obou obcí. Začala 
se řešit zakoupení nerezových kotlin na vaření guláše. 

Dne 24.4. proběhlo první setkání projektového týmu za účasti starostů obce 
a projektového manažera v Nové Bošáci. Byly projednány otázky dalšího 
postupu prací na projektu, jednotlivé aktivity a schváleny texty pozvánek a 
plakátů a došlo k upřesnění účastníků programu. 

Náklady na realizaci – 26,65 EUR 

Odpovědná osoba – Mgr. Jaroslav Šlechta. 

Zajištění 
publicity 
mikroprojektu 

V uvedeném termínu byly připraveny pozvánky a plakáty k distribuci 
občanům obcí a obcím mikroregionů, schválen program akcí a připraven 
nástin kalendáře ze společenského a kulturního života občanů obcí Košíky a 
Nová Bošáca. Pozvánky byly rozneseny občanům obcí a akce na Košíkách 
byla zveřejněna na webových stránkách obou obcí. 

Bylo vytištěno celkem 200 ks plakátů (pozvánek) formátu A3  z toho vždy 2 
x 50 ks pozvánek, které byly disribuovány  Českou a Slovenskou poštou do 
jednotlivých rodinných domů obou obcí. Tisk barevný. Plakáty byly 
vyvěšeny na plakátovacích prostorách obou obcí a v jednotlivých obcích 
obou mikroregionů. Rozvoz byl zabezpečen zastupiteli obou obcí.  Dále bylo 
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vytištěno 400 ks nástěnných kalendářů formátu A3 v kroužkovém provedení. 
Tisk barevný. 200 ks pro obec Košíky a 200 ks pro obec Nová Bošáca. 
Kalendáře byly rozdávány do jednotlivých rodinných domů obou obcí, 
jednotlivým složkám a organizacím v obcích. Kalendář byl vytištěn v květnu 
2014. 
 

Marek Ondra - Grafi – tisk plakátů a pozvánek 5.000,- Kč (181,76 EUR) 

Marek Ondra - Grafi – tisk kalendářů 58.000- Kč  (2.108,40) 

Odpovědná osoba – Mgr. Jaroslav Šlechta. 

Zajištění 
technického 
vybavení 

V rámci technického vybavení došlo k zakoupení 5 kotlíkových setů na 
guláš, které byly využity na obou akcích. Sety byly zakoupeny dne 
28.3.2014. Součástí setu je kotlina s komínem, kotel 45 l, poklice, naběračka 
a vařečka. Vzhledem k tomu, že cenová nabídka nepřekročila částku 
200.000,- Kč, byla objednávka a následná nabídka potvrzena přímo 
dodavatelem. 

5 ks nerezových kotlíkových setů – 48.000,- Kč (1.744,88 EUR) 

Odpovědná osoba – Mgr. Jaroslav Šlechta. 

 „Mezinárodní 
gulášový 
festival“ – 
obec Košíky 

Dne 31.5.2014 proběhl v obci Košíky mezinárodní gulášový festival. Během 
uvedené akce proběhl košt gulášů, který byl doplněn doprovodným 
programem. Guláše připravovali kuchaři z obcí Košíky, Nová Bošáca, 
Jankovic, Sušic a Jalubí. Celkovým vítězem se stali zástupci obce Košíky, na 
druhém místě Nové Bošáce a třetí z Jankovic. Každý účastník měl možnost 
se seznámit s přípravou a receptem na vaření guláše v kotlíkovém setu. 
V rámci programu vystoupily hudební skupina Rytmus z Nové Bošáce, 
Lončáci z Modré, taneční skupina Country Dancers Violet z Lechotic, 
Rockový sbor Svatý Pluk z Uh.Hradiště  a děti z MŠ Košíky. Celou akci 
moderoval Jaroslav Šlechta. Z Nové Bošáce přijelo celkem 95 účastníků 
z toho cca polovina autobusem a druhá osobními vozidly, kterým bylo 
poskytnuto stravování. Za obec Košíky včetně účinkujících bylo poskytnuto 
stravování celkem 68 účastníkům.  

 

Přeprava osob Nová Bošáca-Košíky 1 autobus Miroslav PFEIFER 7.257,- 
Kč (263,80 EUR) 

Rockový sbor Svatý Pluk – honorář 20.000,- Kč (727,03 EUR) 

Hudební skupina Lončáci – honorář 15.000,- Kč (545,28 EUR) 

Taneční skupina Country Dancers Violet – honorář 5.000,- Kč(181,76 EUR) 

Hudební skupina Rytmus – honorář 13.000,- Kč (472,57 EUR) 

Moderátor – honorář 5.000,- Kč (181,76 EUR) 

Stravné – Marika Hanáková 16.300,- Kč (592,53 EUR) 

Odpovědná osoba – Mgr. Jaroslav Šlechta. 
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Další setkání 
projektového 
týmu 

Dne 19.6.2014 se sešel v obci Nová Bošáca projektový tým, kde zhodnotil 
akci na Košíkách a připravil upřesnění akce v Nové Bošáci. Ze strany obce 
Nová Bošáca byla podána informace o odvolání starosty obce Nová Bošáca 
Jána Juriky a dnem 9. 6. 2014 byl zvolen zastupujícím starostou obce Nová 
Bošáca pan Ladislav Mitana. Bylo dohodnuto přeložení akce v Nové Bošáci, 
které se mělo konat 21.6.2014 na termín 5.7.2014 z důvodu přípravy akce 
novým zastupujícím starostou. 

Náklady na realizaci – 26,65 EUR 

Odpovědná osoba – Mgr. Jaroslav Šlechta. 

Dne 30.6.2014 došlo k setkání projektového týmu k upřesnění posunuté 
realizace akce dne 5.7.2014 v Nové Bošáci. Byly předány kotlíkové sety na 
guláš. 

Náklady na realizaci - 26,65 EUR 

 

Odpovědná osoba – Mgr. Jaroslav Šlechta. 

Závěrečné 
setkání 
projektu 

Dne 11.7.2014 proběhlo poslední setkání projektového týmu. Bylo 
provedeno zhodnocení obou akcí a projednán plán společných akcí na další 
roky. Jedním z návrhů bylo obnovit ukázku tradičních zabíjaček na 
vesnicích, vzájemné návštěvy a výměny knih místních knihoven, možnost 
vybudování venkovského muzea, pořádání výstav ovoce a produktů z ovoce 
a v neposlední řadě různá sportovní klání, která by přispěla k zlepšení a 
zájmu mladých lidí o sport. 

Projektový manažer – honorář 25.000,- Kč (908,79 EUR) 

Náklady na realizaci - 26,65 EUR 

Odpovědná osoba – Mgr. Jaroslav Šlechta. 

 
Organizační a technické provedení: 

Po stránce organizační byly veškeré aktivity projektu zvládnuty na velmi vysoké úrovni. 
V projektovém týmu pracovali projektový manažer Ing. Adam Ondruch, starosta obce 
Nová Bošáca Ján Jurika po odvolání zastupující starosta Ladislav Mitana a starosta obce 
Košíky Mgr. Jaroslav Šlechta. Rovněž tak bylo velmi dobře zabezpečeno technické 
provedení obou akcí, které byly naplánovány a následně zabezpečeny. Dále v realizačním 
týmu pracovali knihovnice obou obcí a občané, kteří mají zájem zkvalitnit společensko-
kulturní dění v obcích. Finančně byla odměněna pouze pozice projektového manažera. 
Ostatní členové týmu pracovali bez nároku na odměnu.  

V rámci technického vybavení došlo k zakoupení 5 kotlíkových setů na guláš, které byly 
využity na obou akcích. Sety byly zakoupeny dne 28.3.2014. Součástí setu je kotlina 
s komínem, kotel 45 l, poklice, naběračka a vařečka. 

 

Popis realizovaných výběrových řízení: 

Vzhledem k tomu, že cenová nabídka nepřekročila částku 200.000,- Kč, byla objednávka 
potvrzena přímo dodavatelem. 
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Zhodnocení přeshraniční spolupráce s partnery: 

Přeshraniční partner se aktivně podílel na realizaci společných setkání. Podílel se na 
návrhu publicity a harmonogramu jednotlivých akcí.  
Zajistil distribuci pozvánek a propagaci mikroprojektu na slovenské straně. Zároveň 
umístil informace o mikroprojektu a pořádaných akcích na svých webových stránkách. 
Pořízené technické vybavení (kotliny na guláš) byly využity při pořádání společných 
akcí. Na akci pořádané v obci Nová Bošáca byly tyto kotliny převezeny z obce Košíky.  
Akce v obci Košíky se zúčastnili představitelé, obyvatelé, country kapela včetně dětí MŠ 
z partnerské obce Nová Bošáca. 
Další setkání projektového týmu proběhlo ve dnech 19. a 30.6.2015 na slovenské straně. 
Přeshraniční partner zajistil prostory pro konání společného setkání a celkovou 
organizaci tohoto setkání s upřesněním dalších aktivit v rámci projektu. 
Na základě zkušeností získaných aktivní účastí na aktivitách projektu na české straně, 
připravil a zrealizoval přeshraniční partner ve spolupráci se žadatelem (obcí Košíky) 
kulturní akci v obci Nová Bošáca dne 5.7.2015. 
.Přeshraniční partner zajistil prezentaci realizace aktivit mikroprojektu na slovenské 
straně. Dále připravil návrh další spolupráce obou obcí. 
 

Obce Košíky a Nové Bošáce v rámci přeshraniční česko-slovenské spolupráce dosáhly 
nejenom vzniku nových společných kulturních, společenských a sportovních tradic, ale 
vznikly nové vztahy a vazby mezi oběma obcemi, resp. jejich obyvateli a zájmovými 
spolky. Slovenský partner obec Nová Bošáca se podílel spolu s českou obcí Košíky na 
přípravě a organizaci „Country kotlíku“ a vzájemného setkání v obou obcích. Na 
realizaci akce, která se uskutečnila v obci Nová Bošáca se do organizace a její realizace 
zapojila především obec Nová Bošáca. Obě partnerské obce byly v neustálém kontaktu, 
aby tak zajistily hladký průběh plánovaných akcí, zejména technické zázemí a 
doprovodný program. 

Mezi společné výstupy mikroprojektu se řadí uskutečnění a realizace plánovaných aktivit 
uvedených „v podrobném popisu realizace aktivit mikroprojektu za období realizace“, 
dále pořízení 5 ks nerezových kotlíkových setů. Tyto sety budou využívány v obou 
obcích na konání akcí v jednotlivých obcích. Mezi společné výsledky mikroprojektu lze 
zařadit další spolupráci se slovenskou obcí v nových oblastech, vyvíjení nových 
společenských a kulturních aktivit, vytvoření nových vztahů mezi obyvateli a zastupiteli 
obcí, spolupráci mezi partnerskými obcemi a nepochybně také vytvoření nových tradic. 

Udržitelnost výstupů mikroprojektu bude zajištěna po dobu 5 let od ukončení realizace 
mikroprojektu. Obec Košíky bude nadále spolupracovat s obcí Nová Bošáca při pořádání 
těchto akcí. Technické vybavení pořízené v rámci tohoto mikroprojektu bude dále 
využíváno i v odbdobí udržitelnosti. Tento nabytý majetek zůstane ve vlastnictví obce 
Košíky a na akce v obci Nová Bošáca bude převezen. Obec Nová Bošáca bude i nadále 
spolupracovat s obcí Košíky a posilovat tak vzájemné vztahy. Obě obce budou nadále 
vzájemně spolupracovat při pořádání společných akcích v budoucnu, jako partnerské 
obce. Obě obce mají zkušenosti s pořádáním podobných akcí. Obě obce mají stabilní 
zázemí, lze proto očekávat bezproblémovost v souvislosti s jejich existencí a také s 
následnou realizací aktivit po dobu udržitelnosti. 
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Popis přeshraničních dopadů: 

Díky realizaci uvedeného projektu v rámci přeshraniční spolupráce došlo k propojení a 
zlepšení česko-slovenských vztahů mezi obcemi Košíky a Nová Bošáca, k zesílení 
kulturních a sociálních vazeb jejich obyvatel. Uskutečnění uvedených aktivit přispělo 
k vzájemnému prohlubování vztahů, poznávání a vyměňování svých tradic, zvyků, 
obyčejů to vše v návaznosti na cestovní ruch. 

Realizací projektu došlo k podpoře aktivit zakládající nové tradice partnerských obcí a 
díky společným akcím k novému navázání přeshraničních vztahů mezi česko-
slovenskými subjekty. Díky dotaci došlo k odstranění finanční bariéry, protože v obou 
obcích za pomoci finančních prostředků bylo možné zrealizovat a pořídit majetek k jejich 
vykonání. Odstraněna byla i komunikační bariéra a to za pomoci uskutečnění společných 
akcí. Díky této skutečnosti došlo k prohloubení partnerství obou obcí, navázání nových 
vztahů mezi zájmovými skupinami, vytvoření nových společných kulturních tradic či 
výměně zkušeností.  

Dopad projektu je oboustranný, došlo k posílení a podpoře partnerství obou subjektů. 
Realizací projektu došlo ke zvýšení návštěvnosti, zatraktivnění příhraničního regionu a 
jeho ekonomickému významu. Díky zrealizovaným akcím bylo podpořeno podnikatelské 
prostředí v regionech. V neposlední řadě došlo k navázání dalších nových partnerství 
mezi subjekty, zejména mezi sportovními organizacemi pořádáním turnajů, knihovnami 
v rámci výměny historických fotografií. 

 

 
 
Naplnění cílů mikroprojektu: 

Hlavní cíl: 

Hlavním cílem mikroprojektu bylo posilování spolupráce obcí Košíky a Nová Bošáca v oblast 
společenských a kulturních tradic 

Uvedený cíl byl splněn beze zbytku. Došlo k prohloubení partnerství obou obcí, navázání 
nových neformálních vztahů mezi zájmovými skupinami, vytvoření nových společných 
kulturních tradic či výměně zkušeností. 

 

Specifický cíl 1: 

Zavedení nové společenské tradice, která přinese možnost získání nových poznatků při vaření 
guláše 

Na obou akcích proběhla soutěž ve vaření guláše v nových nerezových kotlíkových setech. 
Samotné hodnocení prováděli občané, kteří se akce zúčastnili. Byla zavedena nová 
společenská tradice, která se velmi ujala. Při vaření gulášů došlo k výměně jednotlivých 
receptů a poznatky z vítězného guláše byly předány jednotlivým zájemcům. 

Specifický cíl 2: 

Zvýšení atraktivity příhraničního regionu a posilování oblasti cestovního ruchu v obou obcích 

Na obou akcích přišlo neočekávané množství občanů, kteří přispěli ke zdařené akci. Zejména 
po odvolání starosty Nová Bošáca a volbě nového zastujícího starosty v průběhu projektu 
nebyla očekávána taková hojná účast. Obě akce přispěly k zvýšení atraktivity příhraničního 
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regionu a posilování cestovního ruchu v obcích. 

Specifický cíl 3: 

Růst návštěvnosti příhraniční oblasti 

Obě akce byly neočekávaně navštíveny občany obou obcí a bylo dohodnuto obdobné akce 
provádět i mimo povinnou udržitelnost projektu. Projekt přispěl ke zvýšení popularity i 
návštěvnosti obou akcí i občany z jiných okolních vesnic. 

Specifický cíl 4: 

Posilování vzájemných vztahů mezi obyvateli obcí Košíky a Nová Bošáca 

V návaznosti na tento projekt došlo k oboustranné přeshraniční spolupráci a k propojení a 
zlepšení česko-slovenských vztahů mezi jednotlivými obcemi a rovněž k zesílení kulturních a 
sociálních vazeb jejich obyvatel. 

 

 
Změny v mikroprojektu: 

Změny v rozpočtu vč. zdůvodnění: 

Změny v rozpočtu nebyly žádné prováděny.  

Na akci dne 31.5.2014 byly plánovány dva autobusy. Vzhledem k tomu, že mnoho 
občanů obce Nová Bošáca se dopravilo do Košíků vlastními dopravními prostředky, byl jeden 
autobus odvolán položka rozpočtu 2.8.1. V SDV se omylem napsal autobus, který měl kratší 
čekací dobu, ale ve skutečnosti jel autobus, který byl plánován s delší čekací dobou položka 
rozpočtu 2.8.2. U položky rozpočtu 2.8.2.2 byla překročena čekací doba o 0,5 hodiny, u 
položky 2.8.3.2 překročena o 2,5 hodiny a u položky 2.8.4.2 nebyla čekací doba vyčerpána o 
0,5 hodiny. Finanční prostředky byly převedeny z nečerpané položky 2.8.1.2. Jednalo se o 
změnu v daném času. 
  

Ostatní změny vč. zdůvodnění: 

Pokud se týká ostatních změn, tak došlo k odvolání starosty Nová Bošáca Jána Juriky 
a dnem 9 6.2014 byl zvolen zastupujícím starostou obce Nová Bošáca pan Ladislav Mitana. 
Bylo dohodnuto přeložení akce v Nové Bošáci, které se mělo konat 21.6.2014 na termín 
5.7.2014 z důvodu kvalitní přípravy akce novým zastupujícím starostou, rovněž došlo ke 
změně hudby místo HS Rytmus z Nové Bošáce hrála Hudební skupina Polomka z Nové 
Bošáce. Důvod: zdravotní problémy účinkujících HS Rytmus 
Další setkání projektového týmu: 
V měsíci červen 2014 proběhla 2 setkání projektového týmu. Dne 19.6.2014 byl změněm 
termín konání akce v Nové Bošáci a to ze dne 21. 6. na den 5.7.2014 z důvodu nových 
komunálních voleb v Nové Bošáci dne 9.6.2014. Nový zastupující starosta Ladislav Mitana 
požádal o posunutí termínu z důvodu kvalitní přípravy akce, zejména z důvodů časových, kdy 
je ve funkci necelé 2 týdny. Bylo dohodnuto, že další setkání bude 30.6.2014 s konkrétním 
upřesněním programu a přivezením kotlíkových setů. Uvedená další jednání jsou v rozpočtu 
nárokována a schválena.  
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Monitorovací indikátory: 

Indikátor 
výstupu 

Jednotka Plán Skutečnost Popis dosažení indikátoru 

Počet 
zrealizovaných 
kulturních a 
společenských 
akcí 

akce 2 2 Zabezpečeny obě akce: 
31.5.2014 v Košíkách – vystoupení 
dětí z MŠ Košíky, HS Rytmus 
z Nové Bošáce, Lončáků z Modré, 
rockového pěveckého sboru Svatý 
Pluk a Country Dancers Violet 
z Lechotic 
5.7.2014 v Nové Bošáci – 
vystoupení HS Polomka z Nové 
Bošáce, Lončáků z Modré a Country 
Dancers Violet z Lechotic. 

Počet 
zrealizovaných 
produktů na 
podporu 
cestovního 
ruchu 
(kalendáře) 

počet 400 400 Bylo vytištěno 400 ks kalendářů ze 
společenského a kulturního života 
občanů obou obcí. Polovina byla 
předána do Nové Bošáce a druhá 
rozdána občanům obce Košíky. 

Indikátor 
výsledku 

Jednotka Plán Skutečnost Popis dosažení indikátoru 

Počet subjektů 
zapojených do 
přeshraniční 
spolupráce 

počet 2 2 Obce Košíky a Nová Bošáca se 
aktivně zapojily do obou 
plánovaných a uskutečněných akcí. 

Počet 
upevněných 
partnerství 

počet 1 1 Došlo k prohloubení partnerství 
obou obcí, navázání nových vztahů 
mezi zájmovými skupinami, 
vytvoření nových společenských a 
kulturních tradic, či výměně 
zkušeností. 

 
Problémy vzniklé v průběhu realizace mikroprojektu a přijatá nápravná opatření: 

 

Popis problému Nápravné opatření (řešení problému) 

 

Bez problému. 

 

 

 
Přehled kontrol mikroprojektu v průběhu realizace mikroprojektu a opatření přijatá k nápravě 
zjištěných nedostatků: 

 

Kontrola Zjištěné nedostatky Nápravné opatření (řešení problému) 
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Nebyla provedena. 

 
 

 

 

 
 

 

Opatření přijatá k zajištění publicity a informování o mikroprojektu (Zdokumentujte a doložte, 
jakým způsobem jste zviditelnili realizaci projektu): 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

V rámci publicity bylo zabezpečeno: 

 

Košíky 31.5.2014 

- Pozvánka na webových stránkách obcí Košíky a Nová Bošáca 

- Pozvánka (A6) do každého rodinného domu 

- Hlášení v místním rozhlase 

- Inzerce akce v regionálním tisku DDK 

- Vyvěšení plakátů na úřední desce a plakátovacích místech obcí mikroregionu 

- Zveřejnění článku v regionálním tisku DDK 

 

Nová Bošáca 5.7.2014 

- Pozvánka na webových stránkách obcí Košíky a Nová Bošáca 

- Pozvánka (A6) do každého rodinného domu 

- Hlášení v místním rozhlase 

- Vyvěšení plakátů na úřední desce a plakátovacích místech  

 

Bylo vytištěno celkem 200 ks plakátů (pozvánek) formátu A3  z toho vždy 2 x 50 ks 
pozvánek, které byly disribuovány  Českou a Slovenskou poštou do jednotlivých rodinných 
domů obou obcí. Tisk barevný. Plakáty byly vyvěšeny na plakátovacích prostorách obou obcí 
a v jednotlivých obcích obou mikroregionů. Rozvoz byl zabezpečen zastupiteli obou obcí.  
Dále bylo vytištěno 400 ks nástěnných kalendářů formátu A3 v kroužkovém provedení. Tisk 
barevný. 200 ks pro obec Košíky a 200 ks pro obec Nová Bošáca. Kalendáře byly rozdávány 
do jednotlivých rodinných domů obou obcí, jednotlivým složkám a organizacím v obcích. 
Kalendář byl vytištěn v květnu 2014. Obsah hlášení a další prvky publicity jsou doloženy ve 
složce „Doložení publicity“. 

Z FMP byly hrazeny jen plakáty a nástěnné kalendáře. Pořízený majetek byl označen viz 
Příloha „Doložení publicity“. 
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UDRŽITELNOST MIKROPROJEKTU: 

 

Věcné zabezpečení pokračování mikroprojektu a jeho výsledků po ukončení podpory: 
 (institucionální a technické): 

Se zakoupením 5 ks nerezových kotlíkových setů na guláš došlo k zlepšení technického 
vybavení kulturního a společenského zařízení obce Košíky. Je tu možnost pořádání různých 
gurmánských akcí a soutěží v rámci obou partnerských obcích. Na podzim je již zabezpečena 
další akce „Výroba vepřových specialit“ v obci Nová Bošáca a následně v obci Košíky. 
V každém případě bude nejen dodržena, ale i překročena udržitelnost projektu. 

Udržitelnost výstupů mikroprojektu bude zajištěna nejen po dobu 5 let od ukončení realizace 
mikroprojektu. Obec Košíky bude nadále spolupracovat s obcí Nová Bošáca při pořádání 
těchto akcí. Technické vybavení pořízené v rámci tohoto mikroprojektu bude dále využíváno i 
v odbdobí udržitelnosti. Tento nabytý majetek zůstane ve vlastnictví obce Košíky a na akce v 
obci Nová Bošáca bude převezen. Obec Nová Bošáca bude i nadále spolupracovat s obcí 
Košíky a posilovat tak vzájemné vztahy. Obě obce budou nadále vzájemně spolupracovat při 
pořádání společných akcích v budoucnu, jako partnerské obce. Obě obce mají zkušenosti s 
pořádáním podobných akcí. Obě obce mají stabilní zázemí, lze proto očekávat 
bezproblémovost v souvislosti s jejich existencí a také s následnou realizací aktivit po dobu 
udržitelnosti. 
 

Finanční zabezpečení pokračování mikroprojektu a jeho výsledků po ukončení 
podpory: 

Obec Košíky má v rozpočtovém výhledu na příští období vždy plánovány finance na 
zabezpečení společensko kulturních akcí. 

 

 
 
Předložením závěrečné zprávy současně žádám o proplacení finančního příspěvku dle 
uvedené tabulky: 
 
FINANCOVÁNÍ MIKROPROJEKTU 
 Schválené Skutečnost 
Celkové výdaje mikroprojektu v 
EUR 

  

Celkové způsobilé výdaje 
mikroprojektu v EUR 

12316,50 10267,41 

Příjmy mikroprojektu v EUR - - 
Výše podpory z ERDF v EUR 9406,51 7985,72 
Výše podpory ze státního rozpočtu 
SR v EUR 

- - 

Počet předložených dokladů: 22 
 
 
Nárokovaná suma: 
Neinvestiční/ Běžné Investiční/ Kapitálové Celkem: 
8522,53 1744,88 10267,41 
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JAKO PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU PROHLAŠUJI, ŽE: 
 

1. všechny informace obsažené v závěrečné zprávě jsou pravdivé, 
2. mikroprojekt byl realizován ve smyslu schválené Žádosti o finanční příspěvek a 

Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. CZ/FMP/12/0320, výdaje jsou 
v souladu s ustanoveními této Smlouvy, 

3. žádost o proplacení výdajů z veřejných prostředků je založena na skutečných výdajích, 
4. mikroprojekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních 

veřejných zdrojů, s výjimkou stanoveného spolufinancování; 
5. při realizaci mikroprojektu byla dodržena pravidla veřejné podpory, 
6. při realizaci mikroprojektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, 
7. požadavky na publicitu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Smlouvy o 

poskytnutí finančního příspěvku, 
8. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, 
9. podpůrná dokumentace bude archivována dle stanovených pravidel a obecně 

závazných právních předpisů 
Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a možných trestně-právních následků a sankcí, které 
vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 
 
 
Seznam přiložené dokumentace: 
 
Číslo Dokument 

1 Doložení dokladů 

2 Doložení publicity 

 
 
 Datum Jméno a příjmení, funkce Podpis/Razítko 
Vypracoval 
(statutární 
zástupce příjemce 
dotace): 

2.4.2015 
Mgr. Jaroslav Šlechta, starosta 
obce 

 

Kontroloval  
(Správce): 

   

Schválil 
(Správce):    
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Fotodokumentace z Country kotlíku 
 

 
Obr. 1 Taneční zábava se skupinou Rytmus z Nové Bošási, [Zdroj: www.oukosiky.cz] 
 

 
Obr. 2 Příprava gulášů, [Zdroj: www.oukosiky.cz] 
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Obr. 3 Vaření gulášů, [Zdroj: www.oukosiky.cz] 
 

 
Obr. 4 Ochutnávka gulášů, [Zdroj: www.oukosiky.cz] 
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Obr. 5 Vystoupení MŠ Košíky, [Zdroj: www.oukosiky.cz] 
 

 
Obr. 6 Posezení u gulášů, [Zdroj: www.oukosiky.cz] 
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Obr. 7 Skupina Lončáci z Modré, [Zdroj: www.oukosiky.cz] 
 

 
Obr. 8 Taneční skupina Country Dancers Violet z Lechotic, [Zdroj: www.oukosiky.cz] 


