
Zápis z valné hromady Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras,
 konané dne 16. června 2022 v Občanském centru, obec Hostěnice

Přítomní zástupci členských obcí
Martin Habáň, Luboš Janda, Pavel Malík, Petr Mynařík, Eva Karásková, Jindřich Kocour, František
Novotný,  Josef  Smíšek,  Roman Šebela,  Jana Sedláková,  Martin  Mikulášek,  Věra Střítecká,  Iva
Holomková,  Petr  Nečas,  František  Kala,  Josef  Ovad,  Patrik  Mikulášek  (viz  prezenční  listina,
příloha č. 1)

Program jednání
1. Zahájení, schválení programu
2. Vystoupení hostů (MAS Moravský kras, Dům přírody MK)
3. Závěrečný účet a zpráva auditora za rok 2021
4. Účetní závěrka za rok 2021
5. Informace od předsednictva
6. Dotace OPŽP „kompostéry“
7. Diskuse, závěr

1. Zahájení, schválení programu
Jednání  valné  hromady  zahájil  svolavatel,  člen  předsednictva  Martin  Habáň.  Konstatoval,  že
jednání valné hromady bylo řádně svoláno, program jednání obdrželi všichni členové s pozvánkou.
Přítomno  je  celkem  17  zástupců  členských  obcí  z  celkově  26,  valná  hromada  je  tedy
usnášeníschopná. Za zapisovatele navrhl sebe, za ověřovatele zápisu pana Luboše Jandu a paní Evu
Karáskovou. 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 paní Evu Karáskovou.

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

2. Vystoupení hostů (MAS Moravský kras, Dům přírody MK)
Na  pozvání  předsednictva  přijeli  zástupci  Domu  přírody  Moravského  krasu,  ředitelka  domu
Mgr.  Tereza  Tesařová  a  Leoš  Štefka.  Paní  Tesařová  představila  fungování  a  akce,  úspěchy
a financování instituce. Pozvala opět všechny zástupce obcí a škol na prohlídku. Pozvání přijali také
zástupce MAS Moravský kras, pánové Ing. Jozef Jančo a Ing. Petr Revenda, kteří představili dotace
za minulé finanční období s poukazem na náš dobrovolný svazek, a také plány na další období.
První výzvy IROP se předpokládají na květen 2023. Obě prezentace zašle předseda spolku všem
členům poté, co je obdrží.

3. Závěrečný účet za rok 2021
Předseda informoval o hospodaření spolku, které bylo zveřejněno také na úřední desce spolku a
členských obcí. Co se týče auditní kontroly hospodaření, nebyly shledány žádné výtky a není tak
potřeba přijímat nápravná opatření.

Usnesení:  Valná  hromada  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  závěrečný  účet
spolku za rok 2021 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

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



4. Účetní závěrka za rok 2021
Předseda představil kompletně účetní závěrku Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras za rok
2021 a navrhl její schválení.

Usnesení:  Valná  hromada  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  účetní  závěrku
spolku za rok 2021.

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

5. Informace od předsednictva
Na lednovém předsednictvu  byla projednána možnost,  zda by náš spolek nechtěl být partnerem
Destinačního managementu (DMO) Moravský kras.  Předsednictvo vzalo na vědomí informace o
DMO Moravský kras a okolí, z.s., rozhodnutí o případném členství či partnerství však nechává na
jednotlivých členských obcí.

Předseda informoval, že dotace na elektronické úřední desky, o které část členských obcí má zájem,
by měly být vypsány letos na podzim. Situace bude sledována a pokud bude vyhlášen dotační titul,
budou osloveny všechny členské obce.

Předsednictvo  se  shodlo,  že  využije  nabídku  pozvánky  na  návštěvu  a  výměnu  zkušeností  od
Mikroregionu  Nový  Dvůr  (Milotice,  Svatobořice-Mistřín,  Vacenovice,  Skoronice,  Vlkoš,
Ratíškovice). Dvoudenní výjezd do tohoto regionu uspořádáme pravděpodobně 6 - 7. října 2022, tj.
po volbách do zastupitelstev obcí, ale ještě se stávajícími starosty.

Dále bylo provedeno vyhodnocení dotazníku, který předseda rozeslal on-line formou. Výsledkem je
snaha jednoznačně více spolupracovat v oblastech odpadů, dotací, turismu a společných nákupů.
Zástupci  obcí  ve své většina,  tj.  17 z  nich,  řekli,  že  by souhlasili  také  se zvýšením členského
příspěvků obcí pro DSO ve výši 20 Kč/obyvatele, 5 z nich by hlasovalo pro 25 Kč, 5 zástupců bylo
proti zvýšení. Předseda spolku tak navrhuje usnesení o zvýšení poplatku na 20 Kč/obyvatele od
roku 2023, což pokryje náklady na dotační management, školení zástupců obcí a nové programy,
které se připravují.

Usnesení:  Valná  hromada  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  na  základě
doporučení  předsednictva  spolku  roční  příspěvek  členské  obce  ve  výši  20  Kč/obyvatele,  a  to  s
platností od 1. ledna 2023.

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

6. Dotace OPŽP „kompostéry“
Do dnešního dne požádalo o kompostéry v rámci dotace předcházení vzniku odpadů 15 členských
obcí, celkově jde o 1500 kompostérů, ještě se řeší štěpkovače (prozatím tři obce). Předsednictvo
bude posuzovat nabídky na zpracování dotačního managementu a veřejné zakázky, za tímto účelem
bylo osloveno několik firem. Předseda navrhl schválit usnesení, že jakmile bude dotace vypsána,
bude vypracována a podána, dotační management navrhuje předseda zaplatit z rozpočtu spolku, jde
o uznatelný náklad s dotací 85%, celkový odhad nákladů pro spolek je do 30 tis. Kč.

Usnesení: Valná hromada Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras pověřuje předsednictvo spolku
podáním dotace na kompostéry a štěpkovače v rámci Operačního programu Životní prostředí v
programovém období 2021–2027 a dále výběrem společnosti pro podání žádosti o dotaci, dotační
management a veřejnou zakázku na kompostéry a štěpkovače.

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



7. Diskuse, závěr
Diskutovalo se o štěpkovačích, jejich typech a možnostech využití, předseda spolku slíbil rozeslání
nabídek několika typů.

Dále se diskutovaly ceny energií a dopady na rozpočty příspěvkových organizací a obecní rozpočty.
Paní Holomková se také zeptala přítomných, jestli jsou připraveny na black-out a případně jakou
formou.

Předseda spolku poděkoval starostce a místostarostce Hostěnic za přípravu valné hromady. 

Příští valná hromada by se měla konat v obci Vavřinec.

Jednání bylo ukončeno v 19:15.

Zapsal, předseda: Martin Habáň

Místopředsedkyně: Ivana Holomková

Ověřovatelé: Luboš Janda

Eva Karásková


