
Zápis z valné hromady Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras,
 konané dne 17. června 2021 v kulturním domě, obec Habrůvka

Přítomní zástupci členských obcí
Martin  Habáň,  Luboš  Janda,  Martin  Šimek,  Petr  Mynařík,  Eva Karásková,  František  Novotný,
Ondřej  Zouhar,  Josef  Smíšek,  Martin  Mikulášek,  Věra  Střítecká,  Iva  Holomková,  Petr  Nečas,
Anežka Štelclová, Josef Ovad, Patrik Mikuláše (viz prezenční listina, příloha č. 1)

Program jednání
1. Zahájení, schválení programu
2. Rezignace předsedy, volba nového předsedy DSO
3. Pověření předsedy k provádění rozpočtových opatření
4. Závěrečný účet za rok 2020
5. Účetní závěrka za rok 2020
6. Odpis zmařených investic
7. Dotace Ministerstva místního rozvoje
8. Výroční zprávu Domu přírody Moravského krasu za rok 2020
9. Prezentace spolku na sociální síti Facebook
10. Diskuse, závěr

1. Zahájení, schválení programu
Jednání  valné  hromady  zahájil  svolavatel,  předseda  spolku František  Novotný.  Konstatoval,  že
jednání valné hromady byla řádně svoláno, program jednání obdrželi všichni členové s pozvánkou.
Přítomno je  celkem 15 zástupců členských obcí,  valná  hromada je  tedy usnášeníschopná.  Jako
zapisovatele navrhl pana Martina Habáně, za ověřovatele zápisu pana Luboše Jandu a pana Martina
Šimka. Bylo hlasováno o programu jednání valné hromady, zapisovateli a ověřovatelích.

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

PRO: 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0        Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Rezignace předsedy, volba nového předsedy DSO
Předseda spolku František Novotný oznámil  svoji  rezignaci  a  požádal  valnou hromadu,  ať tuto
rezignaci vezme na vědomí. Navrhl, aby se novým předsedou stal starosta obce Březina, pan Martin
Habáň, který je členem předsednictva a velkou část věcí už vykonává zcela samostatně a předsedovi
spolu pomáhá. Za člena předsednictva byl navržen František Novotný. Žádné jiné návrhy nepadly.

Usnesení:  Valná hromada Spolku  pro  rozvoj  venkova Moravský  kras  bere  na vědomí  rezignaci
Františka  Novotného  na  post  předsedy  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras.  Na  pozici
předsedy Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras volí  Valná hromada pana Martina Habáně,
jako člena předsednictva volí valná hromada pana Františka Novotného.

PRO: 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2        Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Vedení valné hromady Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras převzal nově zvolený předseda
Martin Habáň



3. Pověření předsedy k provádění rozpočtových opatření
Předseda spolku navrhl, na základě dohody s účetní spolku, aby rozpočtová opatření schvaloval
předseda spolku a to bez omezení výše těchto opatření a valná hromada pak brala tato opatření na
vědomí. Důvodem je pružnost ve schvalování těchto rozpočtových opatření

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

PRO: 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0         Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Závěrečný účet za rok 2020
Předseda  informoval  o  vývoji  hospodaření  spolku,  které  bylo  zveřejněno  také  na  úřední  desce
spolku a  členských obcí,  a  to  především s poukazem na probíhající  dotace OP Zaměstnanec –
Strategické dokumenty. V dubnu 2021 byla podána žádost o platbu, nyní čekáme na vyjádření. Co
se týče kontroly hospodaření, byli jsme upozornění na to, že se předsednictvo nescházelo pravidelně
dle stanov. To se již nebude opakovat a bude tam přijato nápravné opatření.

Usnesení:  Valná  hromada  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  závěrečný  účet
spolku  vyjádřením  souhlasu  s  celoročním  hospodařením  s  výhradami  a  přijalo  toto  nápravné
opatření: Předsednictvo spolku se bude scházet a pořizovat zápis ze svého jednání dle schválených
stanov spolku, tj. min. 1x za 3 měsíce.

PRO: 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0         Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Účetní závěrka za rok 2020
Předseda představil kompletně účetní závěrku Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras rok 2020
a navrhl její schválení.

Usnesení:  Valná  hromada  Spolku  pro  rozvoj  venkova  Moravský  kras  schvaluje  účetní  závěrku
spolku za rok 2020.

PRO: 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0         Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Odpis zmařených investic
Účetní  spolku  navrhuje  odepsání  dvou  investic  spolku  (kompostárna  Rájec,  kompostárna
Kotvrdovice), u kterých se již nepředpokládá realizace a to z důvodu, že dotační tituly na tyto
investice již nejsou vypisovány. Předsednictvo souhlasí s odpisem těchto dvou investic

Usnesení:  Valná hromada Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje tyto nedokončené
investiční  akce jako zmařenou investici  a to z  důvodu, že akce nebudou realizovány. Na těchto
akcích  byly  provedeny  pouze  projektové  dokumentace  a  záměry.  Dotační  tituly  na  tento  druh
investic  již  není  vypisován.  Jde  o  investice:  042.0097  kompostárna  Rájec  v  celkové  hodnotě
104.350,00 Kč a 042.0099 kompostárna Kotvrdovice v celkové hodnotě 289.170,00 Kč.

PRO: 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0         Usnesení č. 6 bylo schváleno.



7. Dotace Ministerstva místního rozvoje
Žádost našeho spolku "Výměna zkušeností pro rozvoj obcí mikroregionu Moravský Kras" získala
dle rozhodnutí Ministerstva místního rozvoje ze dne 4. června 2021 finanční podporu z dotačního
programu  Podpora  obnovy  a  rozvoje  venkova,  dotační  titul  Podpora  venkovské  pospolitosti  a
spolupráce na rozvoji obcí. Celkové náklady na celý program plánujeme ve výši 286.050 Kč, z
dotace  jsme  získali  částku  200.000  Kč.  Do  tohoto  dotačního  titulu  si  podalo  žádost  32
mikroregionů, 12 z nich bylo úspěšných a náš spolek byl mezi nimi!

Předsednictvo připraví  program zájezdu včetně regionálních zajímavostí  a  výměny zkušeností  a
následně všem členským obcím zašle návrhy termínů. Prozatím to vypadá na začátek října.

Usnesení:  Valná hromada Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje smlouvu o přijetí
dotace ve výši 200.000 Kč z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva
místního rozvoje, dotační titul  Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí, na
projekt „Výměna zkušeností pro rozvoj obcí mikroregionu Moravský Kras“ a pověřuje předsedu
spolku podpisem smlouvy.

PRO: 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0         Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8. Výroční zpráva Domu přírody Moravského krasu za rok 2020
Na  žádost  Romana  Šebely,  starosty  obce  Rudice  a  zástupce  našeho  spolku  u  Domu  přírody
Moravského krasu byla projednána Výroční zpráva Domu přírody Moravského krasu za rok 2020.

Usnesení: Valná hromada Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras bere na vědomí Výroční zprávu
Domu přírody MK za rok 2020.

PRO: 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0         Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Prezentace spolku na sociální síti Facebook
Předseda spolku navrhl, že pro spolek zřídí na sociální síti Facebook profil, kde se bude prezentovat
spolek jako takový,  tak i  různé akce,  pozvánky a informace z členských obcí.  Cílem je  dostat
propagaci našich zajímavých akcí mezi širší vrstvy populace a informovat také o tom, že nějaký
dobrovolný svazek obcí tady existuje. Vše zajistí Martin Habáň, vaše obecní akce pak budete moci
posílat na jeho email. 

Usnesení:  Valná hromada Spolku pro rozvoj  venkova Moravský kras  pověřuje Martina Habáně
vytvořením a správou profilu spolku na sociální síti Facebook.

PRO: 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0         Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10. Diskuse, závěr
- příští valná hromada by se měla konat v obci Vilémovice
- předseda požádal zástupce členských obcí, aby dávali podněty k jednání předsednictvu spolku
- předsednictvo zajistí informace z MAS ohledně dotací, dotace by se měly více zaměřit na obce
- proběhla diskuse o parkování v obcích a možnostech parkování
- proběhla také diskuse o odpadech, tomuto tématu se chtějí členské obce více věnovat



Zapsal: Martin Habáň

Předseda: Martin Habáň

Místopředsedkyně: Ivana Holomková

Ověřovatelé: Luboš Janda

Martin Šimek


