
Zápis z valné hromady DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský
kras, konané dne 30. června 2020 v hasičské zbrojnici, obec Březina

Přítomní zástupce členských obcí
Martin Habáň, Luboš Janda, Petr Mynařík, Eva Karásková, Jindřich Kocour, František Novotný,
Ondřej  Zouhar,  Josef  Smíšek,  Ondřej  Hudec,  Zdeněk Vašíček,  Roman Šebela,  Jana  Sedláková,
Martin  Mikulášek,  Ivana  Holomková,  Stanislav  Šindelka,  Petr  Nečas,  Anežka  Štelclová,  Josef
Ovád, Jan Novotný (viz prezenční listina, příloha č. 1)

Program jednání
1. Kontrola usnesení
2. Závěrečný účet a uzávěrka za rok 2019
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
4. Zpráva revizní komise
5. Rozpočtové opatření 1/2020
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření strategických dokumentů
7. Různé
8. Usnesení a závěr

Organizační záležitosti
Jednání valné hromady zahájil svolavatel, předseda DSO František Novotný (Křtiny). Konstatoval,
že  jednání  valné  hromady  byla  řádně  svoláno,  program  jednání  obdrželi  všichni  členové  s
pozvánkou.  Přítomno  je  celkem  19  zástupců  členských  obcí,  valná  hromada  je  tedy
usnášeníschopná.  Jako  zapisovatele  navrhl  pana  Martina  Habáně,  za  ověřovatele  zápisu  pana
Jindřicha Kocoura a paní Janu Sedlákovou. Bylo hlasováno o rozšířeném 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
Jindřicha Kocoura a Janu Sedlákovou.

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

1. Kontrola usnesení
Bylo konstatováno, že usnesení minulé valné hromady byly splněny.

2. Závěrečný účet a uzávěrka za rok 2019
Předseda DSO František Novotný představil závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2019 s tím, že
všichni zástupci členských obcí tyto dokumenty měli k dispozici a dokumenty byly vyvěšeny na
úředních deskách členských obcí a spolku. Následně dal hlasovat.

Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje závěrečný účet
spolku za rok 2019 vyjádřením souhlasu bez výhrad a schvaluje účetní účetní závěrku za rok 2019.

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



3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Předseda DSO František Novotný přednesl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření spolku,
kde nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  I  tento dokument měly všechny členské obce k
dispozici a byl zveřejněn.

Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras bere na vědomí zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření spolku za rok 2019.

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

4. Zpráva revizní komise
Starostka Eva Karásková (Hostěnice) přednesla zprávu revizní komise.  Komise navrhla schválit
závěrečný účet spolku za rok 2019 vyjádřením souhlasu bez výhrad, a dále navrhla schválit účetní
závěrku  spolku  za  rok  2019  –  převod  HV za  rok  2019  na  účet  432  –  Výsledek  hospodaření
předcházejícího účetního období.

Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras bere na vědomí zprávu
revizní komise.

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

5. Rozpočtové opatření 1/2020
Rozpočtové opatření 1/2020 mění dosavadní výdaje spolku na paragrafu 3639 z částky 337.700 Kč
na 1.337.700 Kč a souvisí s předpokladem výdajů na strategické dokumenty. Tato částka bude ještě
upravena na základě reálné fakturace vypracovaných strategických dokumentů.

Usnesení:  Valná  hromada  DSO  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  bere  na  vědomí
rozpočtové opatření 1/2020.

PRO: 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0       Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření strategických dokumentů
Starosta Martin Habáň (Březina) navrhl schválení dodatku č.  1 se společností  ENVIPARTNER,
s.r.o. ke smlouvě o vytvoření strategických dokumentů. Důvodem je překlep v této smlouvě, kdy
dokončení je zde uvedeno do 31.10.2020, přestože dle dohody a požadavku má být uvedeno do
31.8.2020. Společnost ENVIPARTNER, s.r.o. s termínovým dodatkem č. 1 souhlasí.

Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o vytvoření strategických dokumentů se společností ENVIPARTNER, s.r.o.

PRO: 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0       Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Různé
Starosta František Novotný (Křtiny) informoval, že se čeká na rozhodnutí o dotaci MMR na projekt
„Výměna zkušeností pro rozvoj mikroregionu Moravský kras“.

Starosta  Roman Šebela (Rudice)  pověřený zastupováním spolku ve správní  radě Domu přírody



Moravského kraje,  o.p.s.  informoval o současném stavu věcí,  o nové ředitelce Domů přírody a
novinkách.

Starosta Stanislav Šindelka (Šošůvka) informoval o projektu možnosti  měření teploty v obcích,
informace a dotazník byl zaslán všem do emailu.

6. Usnesení a závěr

Zapsal: Martin Habáň

Předseda: František Novotný

Místopředsedkyně: Ivana Holomková

Ověřovatelé: Jindřich Kocour

Jana Sedláková


