
Zápis z valné hromady DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský
kras, konané dne 12. prosince 2019, obec Březina

Přítomní zástupci členských obcí
Martin Habáň, Luboš Janda, Pavel Malík, Martin Šimek, Petr Mynařík, Eva Karásková, František
Novotný,  Ondřej  Zouhar,  Josef  Smíšek,  Ondřej  Hudec,  Martin  Mikulášek,  Věra  Střítecká,  Petr
Nečas, František Kala, Josef Ovad, Patrik Mikulášek
(viz prezenční listina, příloha č. 1)

Program jednání
1. Kontrola usnesení
2. Projednání rozpočtu na rok 2020
3. Projednání střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022
4. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2019
5. Zpráva revizní komise
5. Usnesení a závěr

Organizační záležitosti
Jednání  valné  hromady  zahájil  svolavatel,  předseda  DSO  František  Novotný.  Konstatoval,  že
jednání valné hromady byla řádně svoláno, program jednání obdrželi všichni členové s pozvánkou.
Přítomno je celkem 16 zástupců členských obcí, valná hromada je tedy usnášeníschopná. 

Jako  zapisovatele  navrhl  předsedající  pana  Martina  Habáně,  za  ověřovatele  zápisu  pana  Josef
Smíšek  a  Martin  Šimek.  Bylo  hlasováno  o  programu  jednání  valné  hromady,  zapisovateli  a
ověřovatelích.

Usnesení: 
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  program  jednání  a
schvaluje zapisovatelem schůze pana Martina Habáně a ověřovateli zápisu pana Josefa Smíška a
Martina Šimka.

PRO: 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0       Usnesení č. 1 bylo schváleno.

1. Kontrola usnesení
Bylo konstatováno, že body z usnesení minulé valné hromady ze dne 27. června 2019 byly splněny
s výjimkou toho, že ne všechny členské obce schválily nové stanovy spolku (Kulířov, Kuničky).

2. Projednání rozpočtu na rok 2020
Návrh  rozpočtu  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  pro  rok  2020  byl  připraven
předsednictvem ve spolupráci s paní účetní Kalovou. Rozpočet byl prezentován jako vyrovnaný
(viz příloha č. 2) a jeho návrh vyvěsily členské obce na úřední desce, stejně jako spolek na své
úřední desce a elektronické úřední desce. Bylo hlasováno o návrhu rozpočtu.



Usnesení: 
Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje rozpočet svazku pro rok
2020  v příjmové  i  výdajové  části  na  paragrafy.  Příjmy  Kč  340.700,00,  výdaje  Kč  340.700,00,
financování Kč 0,00.
 

PRO: 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0       Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Projednání střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022
Návrh  střednědobého  výhledu  spolku  na  roky  2021  a  2022  byl  připraven  předsednictvem  ve
spolupráci s paní účetní Kalovou, návrh vyvěsily členské obce na úřední desce, stejně jako spolek
na své úřední desce a elektronické úřední desce. Bylo hlasováno o návrhu střednědobého výhledu
na roky 2021 a 2022.

Usnesení:  
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  střednědobý  výhled
rozpočtu na roky 2021 a 2022.

PRO: 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0       Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2019
Na příjmové i výdajové stránce upraveny položky – dotace z rozpočtu MMR ve výši 300.000 Kč a
dále částka 3.418.000 Kč na strategické dokumenty, které se budou realizovat až v roce 2020.

Usnesení: 
Valná hromada DSO Spolku schvaluje rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou zápisu.

PRO: 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0       Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Zpráva revizní komise.
Předsedkyně revizní komise předložila zápis z jednání komise a seznámila s ní valnou hromadu.

Valná hromada bere na vědomí.

6. Usnesení a závěr
Usnesení č. 1: 
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  program  jednání  a
schvaluje zapisovatelem schůze pana Martina Habáně a ověřovateli zápisu pana Josefa Smíška a
Martina Šimka.

Usnesení č. 2:
Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje rozpočet svazku pro rok
2020  v příjmové  i  výdajové  části  na  paragrafy.  Příjmy  Kč  340.700,00,  výdaje  Kč  340.700,00,
financování Kč 0,00.



Usnesení č. 3: 
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  střednědobý  výhled
rozpočtu na roky 2021 a 2022.

Usnesení č. 4: 
Valná hromada DSO Spolku schvaluje rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou zápisu.

Předseda spolku ukončil jednání valné hromady v 17.15 hod.

Zapsal: Martin Habáň

Předseda: František Novotný

Místopředsedkyně: Ivana Holomková

Ověřovatelé: Josef Smíšek

Martin Šimek


