
Zápis z valné hromady Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras, konané
dne 27. června 2019 v budově obecního úřadu Bukovinka

Přítomní zástupce členských obcí
Martin Habáň, Luboš Janda, Pavel Malík, Petr Mynařík, Jindřich Kocour, František Novotný, Marie
Perglerová, Zbyněk Kopřiva, Josef Smíšek, Ondřej Hudec, Zdeněk Vašíček, Jana Sedláková, Iva
Holomková, Petr Nečas, František Kala, Josef Ovad, Patrik Mikulášek
(viz prezenční listina, příloha č. 1)

Program jednání
1. Kontrola usnesení
2. Schválení rozpočtu na rok 2019
3. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
5. Projednání nových stanov spolku
6. Aktualizace webových stránek spolku
7. Rozpočtové opatření 1/2019
8. Dotace z Ministerstva místního rozvoje
9. Schválení nabídky na organizační zajištění výběrového řízení
10. Různé
11. Usnesení a závěr

Organizační záležitosti
Jednání  valné  hromady  zahájil  svolavatel,  předseda  DSO  František  Novotný.  Konstatoval,  že
jednání valné hromady bylo řádně svoláno, program jednání obdrželi všichni členové s pozvánkou.
Přítomno je  celkem 17 zástupců členských obcí,  valná  hromada je  tedy usnášeníschopná.  Jako
zapisovatel byl navržen pan Martina Habáně, za ověřovatele zápisu pan Jindřich Kocour a František
Kala. Bylo hlasováno o upraveném programu jednání valné hromady (rozšířen o body 7, 8 a 9),
zapisovateli a ověřovatelích.

Usnesení:  Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  program
jednání  a  zapisovatelem  schůze  schvaluje  pana  Martina  Habáně  a  ověřovateli  zápisu  pana
Františka Kalu a Jindřicha Kocoura.

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0          Usnesení č. 1 bylo schváleno.

1. Kontrola usnesení
Bylo  konstatováno,  že  všechna  usnesení  minulé  valné  hromady  byla  splněno,  viz  informace  u
některých z dalších bodů jednání této valné hromady.

2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
Předseda  DSO  František  Novotný  informoval  o  příjmech  a  výdajích  rozpočtu,  o  případných
rozpočtových opatřeních (viz bod 7) a dal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2019.

Usnesení:  Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  rozpočet
svazku pro rok 2019, v příjmové i výdajové části na paragrafy. Rozpočet je přílohou zápisu.

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0                        Usnesení č. 2 bylo schváleno.



3. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2018
Předseda DSO František Novotný představil závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2018 s tím, že
všichni zástupci členských obcí tyto dokumenty měli k dispozici a dokumenty byly vyvěšeny na
úředních deskách členských obcí. Následně dal hlasovat.

Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje závěrečný účet
spolku za rok 2018 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením spolku a to  bez výhrad a
schvaluje účetní účetní závěrku za rok 2018.

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0          Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Předseda DSO František Novotný představil zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření spolku,
kde nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  I  tento dokument měly všechny členské obce k
dispozici. 

Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras bere na vědomí zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření spolku za rok 2018.

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0          Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Projednání stanov spolku
Předseda DSO František Novotný představil nově upravené stanovy spolku s tím, že se diskutovalo
o drobných  změnách, které na základě diskuse opravil Pavel Malík a skrze předsedu spolku budou
zaslány členským obcím. Stanovy musí schválit členské obce ve svých obecních zastupitelstvech.

Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras doporučuje členským
obcím schválení nových stanov v zastupitelstvu obce.

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0            Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Aktualizace webových stránek spolku
Starosta obce Březiny Martin Habáň představil možný koncept jednoduchých webových stránek
spolku, které by měly nahradit současné stránky, které jsou neaktuální. Bylo stanoveno, že se půjde
jednoduchou cestou skrze systém Webnode, přípravu a fungování stránek zajistí Martin Habáň.

Usnesení:  Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  souhlasí  s  novou
podobou webových stránek spolku a pověřuje tímto úkolem Mgr. Martina Habáně.

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0           Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Bylo navrženo rozpočtové opatření č. 1/2019, kde se na straně příjmů objeví částka 974 100 Kč,
kterou spolek získal jako část  dotace Operační program zaměstnanost - Vytvoření strategických
dokumentů pro Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras.

Usnesení:  Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje rozpočtové
opatření č. 1/2019, které je přílohou zápisu.

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0                         Usnesení č. 7 bylo schváleno.



8. Dotace z MMR
Předseda DSO František Novotný informoval o finanční dotaci ve výši 300.000 Kč od Ministerstva
místního rozvoje z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na spolkový projekt „Společně se
vzděláváme a sdílíme poznatky dobré praxe“. Předseda ve spolupráci s dotační agenturou připraví
přesné plány projektu, které se následně dohodnou s členskými obcemi. Bylo hlasováno o přijetí
dotace a dále byla schvalována výběrová komise pro veřejnou zakázku.

Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje přijetí dotace z
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva místního rozvoje na projekt „Společně
se vzděláváme a sdílíme poznatky dobré praxe“ ve výši 300.000 Kč a pověřuje předsedu spolku
podpisem.

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0           Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje členy výběrové
komise pro veřejnou zakázku projektu „Společně se vzděláváme a sdílíme poznatky dobré praxe“ a
to ve složení Iva Holomková, Ondřej Hudec a Pavel Malík.

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0           Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9. Schválení nabídky na organizační zajištění výběrového řízení
Předseda DSO František Novotný informoval, že na základě výzvy ohledně organizačního zajištění
výběrového řízení na projekt „Vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro rozvoj venkova
Moravský  kras“  se  přihlásila  společnost  TIZZI  engineering  s.r.o.,  Bílanská  1861/81,  767  01
Kroměříž, IČO: 05107521 s nabídkovou cenu 50.000 Kč bez DPH.

Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje smlouvu se
společností  TIZZI  engineering  s.r.o.,  Bílanská  1861/81,  767  01  Kroměříž,  IČO:  05107521,  na
organizačního  zajištění  výběrového  řízení  na  projekt  „Vytvoření  strategických  dokumentů  pro
Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras“ za cenu 50.000 Kč bez DPH a pověřuje předsedu spolku
podpisem smlouvy.

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0         Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10. Různé
Na valnou hromadu byli pozváni zástupci Místní akční skupiny Moravský kras Jozef Jančo a Petr
Revenda,  kteří  kromě  nových  propagačních  předmětů  (aktuální  číslo  regionálního  turistického
zpravodaje), přišli informovat o dotačních výzvách pro oblast MAS Moravský kras:

- zeleň v sídlech (alokace 6 mil. Kč)
- rozvoj infrastruktury základních škol (alokace 13 mil. Kč)
- ochrana kulturního dědictví (alokace 10 mil. Kč)
- dotace na chodníky (dotaci nevyužila jedna obec, zůstává alokace cca 6,5 mil. Kč)
- v roce 2020 bude vyhlášena výzva PRV – podpora zemědělských podniků

Místní akční plán vzdělávání (MAP)
Implementační plán, nasměrováno na malotřídky – speciální pedagogové a asistenti, dále aktivity
jako inkluze,  matematika,  čtenářská  gramotnost.  Bez  velké  administrativy  lze  získat  zajímavou
finanční podporu pro základní školství.



Závěrem starosta hostitelské obce Bukovinka představil obec a její plány do budoucna a dohodlo se,
že příští valná hromada se bude konat v obci Vavřinec.

11. Usnesení a závěr
Usnesení č. 1
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  program  jednání  a
zapisovatelem schůze schvaluje pana Martina Habáně a ověřovateli zápisu pana Františka Kalu a
Jindřicha Kocoura.

Usnesení č. 2
Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje rozpočet svazku pro rok
2019, v příjmové i výdajové části na paragrafy. Rozpočet je přílohou zápisu.

Usnesení č. 3
Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje závěrečný účet spolku za
rok  2018 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením spolku  a to  bez  výhrad a  schvaluje
účetní účetní závěrku za rok 2018.

Usnesení č. 4
Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras bere na vědomí zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření spolku za rok 2018.

Usnesení č. 5
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  doporučuje  členským  obcím
schválení nových stanov v zastupitelstvu obce.

Usnesení č. 6
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  souhlasí  s  novou  podobou
webových stránek spolku a pověřuje tímto úkolem Mgr. Martina Habáně.

Usnesení č. 7
Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2019, které je přílohou zápisu.

Usnesení č. 8
Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje přijetí dotace z programu
Podpora  obnovy  a  rozvoje  venkova  Ministerstva  místního  rozvoje  na  projekt  „Společně  se
vzděláváme a  sdílíme  poznatky  dobré  praxe“  ve  výši  300.000  Kč  a  pověřuje  předsedu  spolku
podpisem.

Usnesení č. 9
Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje členy výběrové
komise pro veřejnou zakázku projektu „Společně se vzděláváme a sdílíme poznatky dobré praxe“ a
to ve složení Iva Holomková, Ondřej Hudec a Pavel Malík.

Usnesení č. 10
Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje smlouvu se společností
TIZZI engineering s.r.o., Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž, IČO: 05107521, na organizačního
zajištění výběrového řízení na projekt „Vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro rozvoj
venkova  Moravský  kras“  za  cenu  50.000  Kč  bez  DPH  a  pověřuje  předsedu  spolku  podpisem
smlouvy.



Zapsal: Martin Habáň

Předseda: František Novotný

Místopředsedkyně: Ivana Holomková

Ověřovatelé: František Kala

Jindřich Kocour


