
Zápis z valné hromady Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras,
 konané dne 1. prosince 2021 , Obecní úřad Vilémovice

Přítomní zástupci členských obcí: 
Martin Habáň, Luboš Janda, Pavel Malík (na základě plné moci), Petr Mynařík, Eva Karásková (na
základě plné moci), Jindřich Kocour, František Novotný, Marek Veselý, Marie Perglerová, Ondřej
Zouhar,  Lukáš  Šebela,  Josef  Smíšek,  Ondřej  Hudec,  Roman  Šebela,  Jana  Sedláková,  Martin
Mikulášek,  Věra  Střítecká,  Ivana  Holomková,  František  Kala,  Patrik  Mikulášek  (viz  prezenční
listina, příloha č. 1)

Program jednání
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba předsedy a člena předsednictva DSO
3. Rozpočet spolku na rok 2022 a střednědobý výhled 2023, 2024
4. Rozpočtová opatření 1, 2, 3 / 2021
5. Schválení vratky obcím z dotace na strategické dokumenty
6. Informace k Destinační společnosti
7. Modernizační a zelené dotační možnosti
8. Aktivity spolku pro rok 2022
8. Diskuse
9. Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Jednání  valné  hromady  zahájil  svolavatel,  člen  předsednictva  Martin  Habáň.  Konstatoval,  že
jednání valné hromady byla řádně svoláno, program jednání obdrželi všichni členové s pozvánkou.
Přítomno  je  celkem  20  zástupců  členských  obcí,  valná  hromada  je  tedy  usnášeníschopná.  Za
zapisovatele navrhl sebe, za ověřovatele zápisu pana Luboše Jandu a pana  Františka Novotného.
Bylo hlasováno o programu jednání valné hromady, zapisovateli a ověřovatelích.

Usnesení:  Valná hromada Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje program jednání,
zapisovatelem schůze schvaluje pana Martina Habáně a ověřovateli zápisu pana Luboše Jandu a
pana Františka Novotného

PRO: 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0        Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Volba předsedy a člena předsednictva DSO
Z  důvodu  otazníku  nad  usnesením  minulé  Valné  hromady  doporučil  audit  provést  opakování
hlasování o usnesení č. 2 ze dne 17. června 2021, kdy byl na pozici předsedy DSO navržen starosta
obce Březina Martin Habáň a starosta městyse Křtiny byl navržen jako člen předsednictva. Žádné
jiné návrhy nepadly.

Usnesení: Valná hromada Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras  volí za předsedu Spolku pro
rozvoj venkova Moravský kras pana Martina Habáně a za člena předsednictva volí valná hromada
pana Františka Novotného.

PRO: 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1        Usnesení č. 2 bylo schváleno.



3. Rozpočet spolku na rok 2022 a střednědobý výhled 2023, 2024
Předseda spolku představil navrhovaný rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a
2024, dokumenty byly zaslány obcím a vyvěšeny na úřední desce spolku dle požadavku zákona.
Nejsou  navrhovány  žádné  větší  výdaje  či  příjmy,  případně  dojde  k  úpravám  rozpočtovým
opatřením.

Usnesení: Valná hromada Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje rozpočet svazku pro
rok  2022  v  příjmové  i  výdajové  části  na  paragrafy  -  příjmy  Kč  344.700,00,-,  výdaje  Kč
344.700,00,-, financování Kč 0,00,- a také schvaluje střednědobý výhled na roky 2023 a 2024.

PRO: 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0         Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Rozpočtová opatření 1, 2, 3 / 2021
Předseda informoval o třech rozpočtových opatřením, které měnily rozpočet spolku na rok 2021.
Šlo o příjmovou i výdajovou stránku v souvislosti s dotací na strategické dokumenty a dále služby
spojené s projektem výměna zkušeností. V této souvislosti předseda upozornil, že bude ještě jedno
rozpočtové opatření, které zachytí příjmy z dotace MMR právě na tento projekt.

Usnesení: Valná hromada DSO Spolku bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 / 2021, která
jsou přílohou zápisu valné hromady.

PRO: 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.         Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Schválení vratky obcím z dotace na strategické dokumenty
Předseda informoval valnou hromadu o ukončení dotovaného projektu na strategické dokumenty
obcí a nutnost schválit  usnesení o jeho ukončení a vrácení přeplatků zapojeným obcím z jejich
uhrazených záloh. Celkově jde o částku 503.117,78 Kč.

Usnesení:  Projekt  Vytvoření  strategických  dokumentů  pro  Spolek  pro  rozvoj  venkova  MK  byl
ukončen. Dotace z MPSV byla bohužel krácena, z tohoto důvodu je podíl obcí jiný než byl původně
odsouhlasen.  Dotčené  obce,  které  se  zapojili  do  projektu  poskytly  spolku  částku  ve  výši
1.602.182,20  Kč.  Původně  byla  částka  Kč  128.810,55  jako  příspěvek  na  projekt  a  částka  Kč
1.473.371,65 jako finanční výpomoc. Po ukončení projektu byla částka 1.602.182,20 rozpočítaná a
příspěvek  na  projekt  činí  Kč  1.099.064,42  a  finanční  výpomoc  činí  Kč 503.117,78 Kč.  Částka
finanční  výpomoci  bude vrácena zpět  na účet  jednotlivých obcí  do 31.12.2021.  Rozpis  záloh a
příspěvků na jednotlivé obce je přílohou zápisu valné hromady.

PRO: 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0         Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Informace k Destinační společnosti
Předseda  spolku předal  slovo Romanovu  Šebelovi,  starostovi  obce  Rudice,  který  informoval  o
vznikající  Destinační  společnosti.  Destinanční  management  pod  vedením  MAS  se  bude
transformovat  v  novou  Destinační  společnost  (města,  obce,  spolky,  firmy),  která  bude  právně
založena v lednu 2022, kontaktní osobou je blanenský radní Ing. Ivo Stejskal. Jednotlivým obcím se
zájmem o turistický ruch bude nabízen vstup (roční příspěvek - do 500 obyv.: 2 Kč/obyv., do 2000
obyv.: 4 Kč/obyv. a nad 2000 obyv.: 5 Kč/obyv. )

Roman Šebela dále informoval,  že  novou předsedkyní správní rady Domu přírody Moravského
krase se na Valné hromadě, konané dne 15. října 2021, stala prof. Ing. Martina Lichovníková.



7. Modernizační a zelené dotační možnosti
Předseda  spolku  předal  slovo  PhDr.  Janu  Závěšickému,  který  informoval  o  projektech  v
modrozelené infrastruktuře a dotačních možnostech.

PhDr.  Závěšický  (ASITIS  s.r.o.,  tel.:  776  754  444,  email:  zavesicky@asitis.cz)  informoval  o
možnostech projektů adaptace na změnu klimatu, stejně tak energetické koncepce obcí, které jsou
zvláště  v  této  době  aktuálním  tématem,  stejně  tak  jako  další  zajímavé  informace  z  oblasti
modrozelené infrastruktury, na kterou se i v dalším dotačním období bude klást velký důraz a bude
do  nich  směřovat  velký  část  dotací.  PhDr.  Závěšický  pošle  skrze  předsedu  spolku  emailem
prezentaci, je možnost také po schválení na prosincovém obecním zastupitelstvu nahlédnout na již
zpracovanou Adaptační strategie obce Březina na změnu klimatu.

8. Aktivity spolku pro rok 2022 (výměna zkušeností, školení, akce)
Předseda spolku informoval členy o finanční situace spolku. Na účtech spolku byla k 29.11.2021
částka 883.062,63 Kč. Do konce roku se bude ještě vyplácet vratka obcím za dotaci strategické
dokumenty a bude zde ještě náklady na účetní a provoz spolku.

Předseda spolku  informoval,  že  mu ozval  zástupce mikroregionu Čistá Jihlava sdružující  obce
Pohořelice, Přibice, Ivaň, Pasohlávky, Branišovice, Cvrčovice, Odrovice, Malešovice, Loděnice a
Šumice,  jejíž  zástupci  by  na  jaře  2022  rádi  navštívili  náš  mikroregion  s  nějakým programem
výměny zkušeností a vzájemného poznání na zámku Křtiny. Členové spolku souhlasí.

Dále jsme dostali nabídku na návštěvu a výměnu zkušeností od Mikroregion Nový Dvůr (Milotice,
Svatobořice - Mistřín, Vacenovice, Skoronice, Vlkoš, Ratíškovice), kam bychom mohli jet cca na
dvoudenní poznávací výjezd (např. spolkový dům Ratíškovice), atd. Dle předsedy spolku je právě
toto  jedna  z  náplní  činnosti  spolku,  tj.  poznávat  a  vyměňovat  si  zkušenosti.  Členové  spolku
souhlasí.

9. Diskuse
Předseda požádal zástupce členských obcí, aby dodávali své akce pro spolkový Facebook, mohou
tak více propagovat svoje obecní akce a navíc také spolek.

Předseda představil firmu LEDEOS a nechal kolovat jejich prezentační materiály (solární lampy,
solární systémy pro turisty, atd.

Rozběhla se diskuse o elektronické úřední desce. Někteří starostové, například František Novotný
ze Křtin, kteří již desku má, informovali o fungování, ceně (cca 300tis., ale dají se sehnat i levnější
varianty),  výhodách.  Místopředsedkyně  Ivana  Holomková  požádala  předsedu  spolku,  zda  by
nemohl rozeslat anketu, zda by toto zástupci obcí měli zájem řešit hromadně, kdy by se pak dala
vyjednat nějaká sleva, případně zjistit informaci, zda neexistují dotace na tyto elektronické úřední
desky. Předseda spolku zjistí informace a zajistí anketu mezi kolegy.

Dále se vedla diskuse ohledně odpadových vyhlášek, poplatků a systému svozů odpadů a to jak
komunálního, tak tříděného. Velká část obcí spolku bojuje s tím, že de facto neexistují konkurenční
nabídky svozových společností, tudíž je často nutno přijmout cenu za svoz a likvidaci odpadu. Část
obcí řeší třídění skrze velkoobjemové kontejnery (v obcích stále přeplněné), některé obce přešly na
pytlový sběr, obce Kuničky a nově obec Březina budou mít systém door-to-door (4 popelnice u
domu). Obecně lze konstatovat, že obce řeší odpady čím dál tím častěji a z odpadů se tak stává
velké téma.

mailto:zavesicky@asitis.cz


10. Závěr
Na závěr předseda spolku popřál všem především klidný adventní čas, hezké Vánoce a úspěšný
vstup do roku 2022.

Příští valná hromada by se měla konat v obci Holštejn.

Jednání bylo ukončeno v 18:45.

Zapsal, předseda: Martin Habáň

Místopředsedkyně: Ivana Holomková

Ověřovatelé: Luboš Janda

František Novotný


