
Zápis z valné hromady Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras,
 konané dne 20. prosince 2022, Vavřinec - Suchdol

Přítomní zástupci členských obcí
Martin Habáň, Luboš Janda, Pavel Malík, Petr Mynařík, Eva Karásková, Marie Gabrielová, Leoš
Kratochvil, Václav Vágner, Jana Zemánková, Ondřej Zouhar, Josef Smíšek, Ondřej Hudec, Roman
Šebela, Jana Sedláková, Martin Mikulášek, Věra Střítecká, Iva Holomková, Petr Nečas, František
Kala, Patrik Mikulášek (viz prezenční listina, příloha č. 1)

Program jednání
1. Zahájení, schválení programu
2. Prezentace hostů (Martin Brantál, Olga Dočkalová)
3. Volba předsedy, místopředsedy a členů předsednictva
4. Volba revizní komise
5. Pověření předsedy k provádění rozpočtových opatření
6. Rozpočet spolku na rok 2023 a střednědobý výhled 2024 a 2025
7. Aktivity spolku pro rok 2023 (výměna zkušeností, školení, akce)
8. Diskuse
9. Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Jednání valné hromady zahájil dosavadní předseda spolku, starosta obce Březina Martin Habáň.
Konstatoval, že jednání valné hromady bylo řádně svoláno dne 1. prosince 2022, program jednání
obdrželi všichni členové s pozvánkou. Přítomno je 20 zástupců členských obcí z celkově 26, valná
hromada je tedy usnášeníschopná. Za zapisovatele si dovolil navrhnout sebe, za ověřovatele zápisu
pány Luboše Jandu a Pavla Malíka. Pozvánka byla rozeslána včetně programu, předsedající navrhl
přesunout bod „Prezentace hostů“ hned na začátek valné hromady, aby hosté nemuseli být přítomni
celému jednání. Bylo hlasováno o programu jednání valné hromady, zapisovateli a ověřovatelích.

Usnesení:  Valná hromada Spolku  pro  rozvoj  venkova Moravský  kras  schvaluje  body programu
jednání, zapisovatelem schůze schvaluje pana Martina Habáně a ověřovateli zápisu  pány Luboše
Jandu a Pavla Malíka.

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

2. Prezentace hostů (Martin Brantál, Olga Dočkalová)
Olga Dočkalová představila natáčení plánovaného filmu o Moravském krase, kdy v průběhu jara
2023  budou  obcím  představeny  možnosti,  sponzoring,  zájem  o  natáčení  v  obcích,  atd.  Bude
rozeslána prezentace k tomuto filmu (příloha zápisu).

Martin Brantál ze společnosti SMS finance, a.s. představil fond Conseq depozitní+, který flexibilně
umožňuje obcím nakládat se svými naspořenými financemi, vysvětlil výhody, možnost a fungování
fondu. Jednotlivým zástupcům rozdal informace k tomuto fondu (příloha zápisu).

3. Volba předsedy, místopředsedy a členů předsednictva
Předsednictvo  je  výkonným orgánem svazku.  Skládá  se  z předsedy,  místopředsedy  a  dalších  3
členů. Jeho funkční období končí zvolením nových obecních zastupitelstev a je tedy nutné provést
volbu kompletního vedení. 



a) volba předsedy
Předsedající  vyzval  členy,  zda  mají  návrh  na  post  předsedy  spolku.  Ivana  Holomková  navrhla
Martina Habáně, dosavadního předsedu a starostu obce Březina, kterým s kandidaturou souhlasil a
v krátkosti  představil  svoji  vizi  budoucnosti  spolku.  Jiné návrhy nepadly.  Předsedající  dal  tedy
hlasovat o usnesení.

Usnesení:  Valná hromada Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras volí předsedou spolku pana
Martina Habáně, starostu obce Březina.

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

b) volba místopředsedy
Předseda vyzval členy, zda mají návrh na post místopředsedy spolku, přičemž navrhl na post paní
Ivanu  Holomkovou,  dosavadní  místopředsedkyni  a  starostku  obce  Spešov.  Ta  s  kandidaturou
souhlasila. Jiné návrhy nepadly. Předseda dal tedy hlasovat o usnesení.

Usnesení:  Valná hromada Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras volí místopředsedkyní spolku
paní Ivanu Holomkovou, starostku obce Spešov.

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1        Usnesení č. 3 bylo schváleno.

c) volba členů předsednictva
Předseda vyzval členy, zda mají návrhy na členy předsednictva. Byli navrženi František Novotný,
starosta  městyse  Křtiny,  Martin  Mikulášek,  starosta  městyse  Sloup  a  Ondřej  Hudec,  starosta
městyse  Ostrov  u  Macochy.  Další  návrhy  nebyly  podány  a  výše  jmenovaní  s  kandidaturou
souhlasili. Protože je navržen stejný počet kandidátů jako je pozic, navrhuje předseda hlasování en
bloc.

Usnesení:  Valná  hromada  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  souhlasí  s  volbou  členů
předsednictva en blok.

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1        Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Předseda na základě schválení výše uvedeného dal hlasovat o usnesení o volbě.

Usnesení:  Valná hromada Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras volí za členy předsednictva
spolku Františka Novotného, starostu městyse Křtiny, Martina Mikuláška, starostu městyse Sloup
a Ondřeje Hudce, starostu městyse Ostrov u Macochy.

PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2        Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4. Volba revizní komise
Předseda vyzval členy, zda mají návrhy na členy revizní komise. Byli navrženi Eva Karásková,
starostka obce Hostěnice,  Pavel Malík,  starosta obce Bukovinka a Roman Šebela,  starosta obce
Rudice. Další návrhy nebyly podány a výše jmenovaní s kandidaturou souhlasili. Protože je navržen
stejný počet kandidátů jako je pozic, navrhuje předseda hlasování en bloc.

Usnesení: Valná hromada Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras souhlasí s volbou členů revizní
komise en blok.

PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0        Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Předseda na základě schválení výše uvedeného dal hlasovat o usnesení o volbě.



Usnesení:  Valná hromada Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras volí za členy  revizní komise
Evu Karáskovou,  starostku  obce  Hostěnice,  Pavla  Malíka,  starostu  obce  Bukovinka a  Romana
Šebelu, starostu obce Rudice.

PRO 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1        Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5. Pověření předsedy k provádění rozpočtových opatření
Předsednictvo na základě doporučení účetní spolku navrhuje pokračovat v tradici,  kdy předseda
spolku schvaluje  rozpočtová opatření  a  to  bez omezení  výše limitu takto schválených opatření.
Písemné zpracování bude vždy na nejbližším zasedání předloženo valné hromadě na vědomí. Takto
to ve spolku funguje už dlouho a umožňuje to pružnější fungování a účetnictví spolku.

Usnesení:  Valná  hromada  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  pověřuje  předsedu
dobrovolného  svazku  schvalováním  rozpočtových  opatření  bez  omezení  výše  limitu  takto
schválených  opatření.  Písemné  zpracování  bude  vždy  na  nejbližším  zasedání  předloženo  valné
hromadě na vědomí.

PRO 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0        Usnesení č. 8 bylo schváleno.

6. Rozpočet spolku na rok 2023 a střednědobý výhled 2024 a 2025
Předseda spolku představil navrhovaný rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a
2025, 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 2023 v  příjmové i výdajové části na paragrafy - příjmy 454 900,- Kč a výdaje 454 900,- Kč,
financování Kč 0,00,- a schvaluje také střednědobý výhled na roky 2024 a 2025.

PRO 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0         Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7. Aktivity spolku pro rok 2023 (výměna zkušeností, školení, akce)
Předseda spolku informoval o tom, že se bude nadále snažit zasílat možné dotace, jako například
poslal dotaci na Místní energetickou koncepci, dále vyzval kolegyně a kolegy, pokud bude zájem o
spolupráci  na  dotacích,  jako  například  zítra  podávanou  dotaci  na  kompostery  a  štěpkovače.
Dobrovolné svazky jsou stále procentuálně z pohledů dotací na tom lépe, a tak je dobré to využít.

Předseda dále avizoval, že by rád pokračoval v exkurzích po mikroregionech za dobrou praxí, což
je jeden z účelů fungování spolku. Proto by i v roce 2023 připravil exkurzi jako proběhla v říjnu
2022,  kdy  byl  navštíven  Mikroregion  Nový  Dvůr  a  program této  návštěvy  byl  účastníky  velmi
chválen.

8. Diskuse
Padl dotaz na další fungování Domu přírody Moravského krasu, kdy se objevil v médiích (např.
iDnes) článek o uzavření domu přírody, atd. Roman Šebela pověřený zastupováním DSO v DPMK
předá spolku relevantní informace o situace po zasedání rady DPMK, která se bude konat ve čtvrtek
22.12.2022.

Starosta  obce  Krasová  otevřel  problematiku  odpadů  s  tím,  že  velké  společnosti  s  obcemi
nevyjednávají, navyšují ceny, atd. Předseda a starosta obce Březina sdělil, že Březina je již dva roky



spolumajitelem komunální společnosti KTS Ekologie s.r.o. a jsme nadmíru spokojení, zvláště pak
po letošním zavedení systému door-to-door, změna odpadového systému poměrně dost navýšila
odměny od společnosti EKO-KOM. I přístup je zcela jiný. Vyzval obce, ať se podívají po okolních
komunálních společnostech, například Technické služby Malá Haná (Ing. Olga Dočkalová, email:
dockalova@tsmh.cz). Na to reagoval starosta Lipovce, že se má v lednu uskutečnit jednání právě s
TS Malá Haná, takže pokud by někdo měl zájem, může se k tomuto jednání připojit a dozvědět se
tak další informace. Toto předsednictvo jednoznačně podporuje.

9. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18:37.

Zapsal, předseda: Martin Habáň

Místopředsedkyně: Ivana Holomková

Ověřovatelé: Luboš Janda

Pavel Malík


