
Zápis z valné hromady DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský
kras, konané dne 30. ledna 2020, obec Vavřinec

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)

Přítomní hosté
Radomír Pavlíček, předseda Výboru pro regionální rozvoj Jihomoravského kraje 
Michaela Karásková, společnost Europroject
Karel Tlamka, společnost Tlamka - zahradní technika
Petr Revenda – MAS Moravský kras

Program jednání
1. Kontrola usnesení
2. Projednání smluv na vypracování strategických dokumentů
3. Pověření předsedy DSO provádět rozpočtové opatření během roku
4. Projednání podání žádosti o dotaci na MMR
5. Různé
6. 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. 

Předsedající dal slovo Radku Pavlíčkovi, který podrobně představil dotační titul Jihomoravského
kraje  Podpora  rozvoje  venkova  a  všechny  jeho  součásti,  a  také  předal  informaci  o  plánované
spolupráci kraje a Microsoftu, stejně jako Gordicu. Paní Karásková představila dotační možnosti,
které jsou aktuálně vyhlášeny v rámci OPŽP a SFŽP a možnosti spolupráce agenturou Europroject.
Pan Tlamka v krátkosti prezentoval možných nabídek pro technické služby. Pan Revenda poděkoval
za spolupráci s DSO, podal informace o destinačním managementu.

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  12.  prosince  2019 byly
splněny.



2. Projednání smluv na vypracování strategických dokumentů
Předseda DSO předložit smlouvy se společnostmi, které zvítězily ve veřejné zakázce na zpracování
strategických dokumentů. Náklady budou řešeny dotací z Evropského sociálního fondu, Operační
program Zaměstnanost a dále spolufinancováním zapojených obcí (5%). Jedná se o tři smlouvy, kde
dvě jsou uzavírány se společností  MDP GEO, s.r.o.,  jedna pak se společností  ENVIPARTNER,
s.r.o., celkový objem všech smluv činní 1.740.000 Kč bez DPH.

Usnesení: 
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  Smlouvu  o  dílo  na
vytvoření  strategických  dokumentů  pro  Spolek  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  -  část  1  -
Pasporty 1, se společností MDP GEO, s.r.o., se sídlem Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ
25588303 za částku 144.600 Kč bez DPH, Smlouvu o dílo na vytvoření strategických dokumentů
pro  Spolek  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  -  část  2  -  Pasporty  2,  se  společností
MDP  GEO,  s.r.o.,  se  sídlem  Masarykova  202,  763  26  Luhačovice,  IČ  25588303  za  částku
480.000 Kč bez DPH a  Smlouvu o dílo na vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro rozvoj
venkova  Moravský  kras  -  část  3  -  Strategické  a  koncepční  dokumenty,  se  společností
ENVIPARTNER,  s.r.o.,  se  sídlem  Vídeňská  55,  639  00  Brno-Štýřice,  IČ  28358589  za  částku
1.116.000 Kč bez DPH  a pověřuje předsedu spolku podpisem smluv.

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

3. Pověření předsedy DSO provádět rozpočtové opatření během roku
Předsednictvo  DSO  navrhlo,  aby  valná  hromada  pověřila  předsedu  spolku  prováděním
rozpočtových  opatření  během roku  a  to  bez  omezení  výše  prováděných  opatření,  aby se  vždy
nemuselo čekat na usnesení valné hromady.

Usnesení: 
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  pověřuje  předsedu  spolku
prováděním rozpočtových opatření během roku bez omezení výše prováděných opatření.

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

4. Projednání podání žádosti o dotaci na MMR
Předseda  DSO představil  možnost  podání  dotační  žádosti  na  Ministerstvo  místního  rozvoje  z
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2020, výzva DT 117d8210K - Podpora
venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí, která by sloužila zástupcům obcí pro získání
nových  poznatků,  diskusi  s  kolegy  a  prezentaci  úspěšných  projektů.  Dotační  žádost  vypracuje
společnost Timoris Projekt a.s.

Usnesení: 
Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje podání dotační žádosti u
Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2020,
výzva DT 117d8210K – Podpora venkovské pospolitosti a spolupráci na rozvoji obcí a pověřuje
předsedu svazku podáním žádosti.

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



Usnesení: 
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  smlouvu  o  dílo  se
společností Timoris Projekt a.s. na činnost zhotovitele řízení grantového řízení pro dotační program
MMR „Podpora venkovské pospolitosti a spolupráci na rozvoji obcí“ a pověřuje předsedu spolku
podpisem smlouvy.

PRO: 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0       Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Různé

I)  Předseda spolku podal zpráva o informační dopise,  kdy Romanovi Šebelovi,  zástupci našeho
spolku končí ke dni 27. února 2020 pověření zastupovat náš spolek ve správní radě Domu přírody
Moravského  kraje,  o.p.s.  a  předseda  navrhl,  aby  Roman  Šebela  nadále  spolek  zastupoval,  ten
souhlasí.

Usnesení: 
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  pověřuje  Romana  Šebelu
zastupováním spolku ve správní radě Domu přírody Moravského kraje, o.p.s.

PRO: 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0       Usnesení č. 6 bylo schváleno.

II) Předseda spolku dále poděkoval Martinovi Habáňovi za vytvoření nových webových stránek
spolku, které jsou dostupné na tradiční adrese  http://www.spolekmoravskykras.cz/ . Na stránkách
jsou aktuální  informace,  informace o valných hromadách,  zápisy,  pozvánky,  dotační  informace,
fotografie.

III) Starosta Martin Šimek informoval o projektu bruslení pro děti,  které si připravuje a měl by
přinést lepší průpravu pro děti základních škol v tomto sportu. Využíval by se zimní stadion Kuřim,
podrobnější informace představí pan Šimek na další valné hromadě.

IV)  Starosta  Martin  Habáň  informoval,  že  předsednictvo  spolku  navrhuje  finanční  prostředky
spolku (a to i z dotací) využít na nějaký společný propagační předmět, například plátěné tašky s
logem dobrovolného svazku obcí, do kterého si pak obce mohou dávat vlastní propagační předměty.
Vyzval také zástupce obcí, ať přemýšlí a případně sepíší požadavky na to, co by svazek pro obce
mohl společně dělat (propagace, materiály, atd).

V) Diskuse se vedla ohledně dotačního titulu na nádoby na odpad a kontejnery. Bylo dohodnuto, že
předseda Novotný rozešle podklady a pokud se obce dohodnou, mohou společně požádat o dotaci.
Zájemci své požadavky budou posílat předsedovi spolku.

Příští zasedání valné hromady se uskuteční na pozvání starosty v obci Březina a to asi koncem
června.

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.

http://www.spolekmoravskykras.cz/


Usnesení č. 2: 
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  Smlouvu  o  dílo  na
vytvoření  strategických  dokumentů  pro  Spolek  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  -  část  1  -
Pasporty 1, se společností MDP GEO, s.r.o., se sídlem Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ
25588303 za částku 144.600 Kč bez DPH, Smlouvu o dílo na vytvoření strategických dokumentů
pro  Spolek  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  -  část  2  -  Pasporty  2,  se  společností
MDP  GEO,  s.r.o.,  se  sídlem  Masarykova  202,  763  26  Luhačovice,  IČ  25588303  za  částku
480.000 Kč bez DPH a  Smlouvu o dílo na vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro rozvoj
venkova  Moravský  kras  -  část  3  -  Strategické  a  koncepční  dokumenty,  se  společností
ENVIPARTNER,  s.r.o.,  se  sídlem  Vídeňská  55,  639  00  Brno-Štýřice,  IČ  28358589  za  částku
1.116.000 Kč bez DPH  a pověřuje předsedu spolku podpisem smluv.

Usnesení č. 3: 
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  pověřuje  předsedu  spolku
prováděním rozpočtových opatření během roku bez omezení výše prováděných opatření.

Usnesení č. 4: 
Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje podání dotační žádosti u
Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2020,
výzva DT 117d8210K – Podpora venkovské pospolitosti a spolupráci na rozvoji obcí a pověřuje
předsedu svazku podáním žádosti.

Usnesení č. 5: 
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  smlouvu  o  dílo  se
společností Timoris Projekt a.s. na činnost zhotovitele řízení grantového řízení pro dotační program
MMR „Podpora venkovské pospolitosti a spolupráci na rozvoji obcí“ a pověřuje předsedu spolku
podpisem smlouvy.

Usnesení č. 6: 
Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  pověřuje  Romana  Šebelu
zastupováním spolku ve správní radě Domu přírody Moravského kraje, o.p.s.

Předseda spolku ukončil jednání valné hromady v 17.50 hod.

Zapsal: Martin Habáň

Předseda: František Novotný

Místopředsedkyně: Ivana Holomková

Ověřovatelé: Josef Smíšek

Martin Šimek


