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za rok 2017
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I. Základní informace o spolku
Název: Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje
- pobočný spolek ke Spolku pro obnovu venkova České republiky, IČ: 64937178
Zkratka názvu: SPOV MsK
Sídlo: č. p. 250, 739 53 Třanovice,
Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl L, vložka 14247 od 17. 7. 2015
Právní forma: pobočný spolek
IČ: 72567091
Datová schránka: ntkxfjf
Bankovní účet: Fio banka, a. s., č. ú. 2500 673 059/2010
Účel Spolku
Účelem Spolku je sdružovat pracovní a iniciativní skupinu občanů, která podporuje a
koordinuje práce při obnově a rozvoji venkova a posílení nástrojů umožňujících rozvoj
venkovských komunit.
Spolek za tímto účelem sdružuje zástupce obcí, zemědělců, orgánů územní samosprávy,
spolků a společenských organizací, venkovských mikroregionů a Místních akčních skupin,
dále pracovníky státní správy, odborných institucí, škol, projekčních pracovišť, peněžních
ústavů a věci oddané jednotlivce, kteří mají následující společné cíle:
Pečovat o prohloubení duchovního a společenského života na venkově.
Propagovat obnovu a rozvoj venkova a získávat jim vážnost ve společnosti.
Vytvářet podmínky pro spolupráci při obnově a rozvoji venkova.
Napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení a spolků ustavených k
obnově a rozvoji venkova, a to dětí, mládeže i dospělých.
5. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova.
6. Spolupracovat na realizaci a rozvoji programů a strategií venkova.
7. Pomáhat při vytváření a rozvíjení podpory venkovského života a hájení jeho
základních principů.
1.
2.
3.
4.
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8. Motivovat venkovské občany k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet
se na zdárném vývoji obce.
9. Překonávat úzce resortní přístupy v řešení venkova.
10. Motivovat venkovské občany k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet
se na zdárném vývoji obce.
11. Překonávat úzce resortní přístupy v řešení venkova.
Formy činnosti Spolku
Spolek pracuje na prosazování svých cílů především na území Moravskoslezského kraje.
Formy činnosti jsou zejména:
1. Pracovní setkání v časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických osob při
obnově venkova a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace a
financování programů a strategií obnovy venkova a dalších projektů dotýkajících se
obnovy venkova.
2. Pořádání odborných přednášek, tematických exkurzí a seminářů k obnově venkova.
3. Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k obnově venkova.
4. Spolupráce se sdělovacími prostředky.
5. Spolupráce a podpora společenských organizací, občanských a podnikatelských aktivit
směřujících k rozvoji a obnově venkova.
6. Spolupráce se samosprávou a státní správou ve směru obnovy a rozvoje venkova.
7. Aktivní působení směřující k uznání trvale udržitelného venkovského způsobu života a
obhajobě podmínek k životu venkovských komunit.
8. Aktivní realizace projektů k podpoře výše vytčených cílů.
Členové Spolku
1. Členem Spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací
naplňujících cíle a účel Spolku.
2. Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů, které nastává
podáním přihlášky na adresu Hlavního spolku a zaplacením členského příspěvku na účet
Hlavního spolku.
3. Seznam členů Spolku vede Hlavní spolek, který v seznamu provádí zápisy a výmazy
týkající se členství. Seznam členů je neveřejný.
4. Členství zaniká:
a) písemným ukončením ze strany člena
b) písemným ukončením ze strany Hlavního spolku pro zjevný rozpor s cíli Spolku anebo
při vědomém poškození jména Spolku
c) nezaplacením členských příspěvků v daném kalendářním roce
5. O ukončení členství ze strany Spolku a výmazu ze seznamu členů rozhoduje předsednictvo
Hlavního spolku.
1. Členové Spolku mají právo:
a)
b)
c)
d)
e)

účastnit se jednání valné hromady Spolku a shromáždění členů Spolku
předkládat návrhy a podněty k činnosti Spolku a jeho orgánů
podílet se na akcích pořádaných Spolkem
využívat informací, kterými Spolek disponuje
volit spolkové funkcionáře a být volen do spolkových orgánů
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f) hodnotit práci spolkových orgánů a jejich členů, případně vyžadovat vysvětlení a
nápravu.
2. Členové Spolku jsou povinni:
a) přispívat svou činností k obnově a rozvoji venkova, dodržovat a naplňovat společně
dohodnuté postupy a propagovat činnost Spolku
b) platit členský příspěvek ve výši, kterou stanoví valná hromada Hlavního spolku.
Pobočné spolky – krajské organizace
Povinnosti pobočného spolku vůči hlavnímu Spolku:
a) zvolit zástupce pobočného spolku do předsednictva Spolku,
b) pravidelně zpravovat o činnosti pobočného spolku,
c) vzájemně informovat členy o dění ve Spolku.
Orgány pobočného Spolku
1. Valná hromada
2. Předseda a místopředseda
3. Předsednictvo
4. Revizní komise
Valná hromada pobočného Spolku
1. Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada, skládající se ze všech členů Spolku, kdy
každý člen disponuje jedním hlasem, případně hlasy delegovanými na základě plné moci.
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, svolává ji předseda dle rozhodnutí
předsednictva nejpozději třicet dnů před jejím konáním.
3. Mimořádná valná hromada se koná na návrh předsednictva nebo na návrh nejméně 20 %
členů Spolku předsedovi.
4. Mimořádná valná hromada projednává pouze body, které v podání byly označeny jako
podnět k jejímu svolání.
5. Mimořádná valná hromada se řídí jednacím řádem řádné valné hromady.
6. Účastníkem valné hromady je každý člen Spolku.
7. Do působnosti valné hromady Spolku patří:
a) schvalování stanov Spolku, jejich změn a doplňků
b) schvalování jednacího řádu valné hromady
c) volba a odvolání členů předsednictva a revizní komise Spolku
d) schválení programu a orgánů valné hromady
e) schválení zprávy o činnosti předsednictva a o hospodaření Spolku
f) schválení zprávy revizní komise
g) rozhodování základních majetkoprávních otázek Spolku
h) schválení ročního rozpočtu Spolku
i) schválení návrhu činnosti Spolku
j) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí předsednictva
k) rozhodnutí o zrušení Spolku
8. Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku.
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Předseda a místopředseda pobočného Spolku
1. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Zastupuje Spolek navenek a při zastupování
jedná samostatně. Předseda řídí práci předsednictva a svolává jeho jednání. Za svou
činnost je předseda odpovědný předsednictvu.
2. Předseda je zastupován místopředsedou.
3. Předseda (místopředseda) je volen předsednictvem Spolku na období čtyř let, opakované
zvolení je možné.
4. Předsedou (místopředsedou) je vždy fyzická osoba, která vykonává svou funkci osobně.
5. Předseda může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena
předsednictva.
Předsednictvo pobočného Spolku
Předsednictvo je výkonným orgánem Spolku. Je tvořeno minimálně jedenácti členy volenými
valnou hromadou Spolku na dobu čtyř let. Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však
pětkrát ročně. Do působnosti předsednictva patří jednat a rozhodovat ve všech věcech Spolku,
které nepatří do působnosti valné hromady - zejména:
a) volba předsedy (místopředsedy) a jeho odvolání
b) volba zástupce ze svých řad jako člena předsednictva Hlavního spolku
c) jmenování a odvolání tajemníka Spolku
d) vytvoření odborných komisí, které jsou poradním orgánem předsednictva
e) předložení návrhu na ukončení členství ze strany Spolku týkající se člena Spolku
k projednání předsednictvu Hlavního spolku (§ 4 odst. 4 těchto stanov)
f) rozhodování o užití prostředků Spolku v rámci schváleného rozpočtu
g) rozhodování o využití jména Spolku a jednání za Spolek
h) navrhování programu valné hromady
i) zabezpečení plnění usnesení valné hromady
j) zabezpečení pravidelného zpravodajství o činnosti Spolku předsednictvu Hlavního
spolku
Předsednictvo je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti členů a rozhoduje většinou hlasů
přítomných, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
Předsednictvo SPOV Moravskoslezského kraje zvolené na VH 11. 12. 2014
ve Větřkovicích
Jméno

Funkce

Zastupuje

Kontakt

Dušan Lederer

předseda

člen SPOV MSK

dusled@seznam.cz

místopředseda
starosta

Obec Řepiště
Region Slezská brána

kozusnik@repiste.eu

Rostislav Kožušník
Ing. Ludmila
Bubeníková

starostka

Jaroslav Vaněk

starosta

Petr Pastrňák

Obec Velká Polom
Mikroregion Matice Slezská
Obec Dolní Životice
Mikroregion Hvozdnice
člen SPOV MSK

starosta@velkapolom.cz
starosta@dolnizivotice.cz
petr50p@email.cz
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Luděk Míček

starosta

Ing. Rostislav Kocián

starosta

Bc. Jan Tomiczek

starosta

Ing. Petr Martiňák

Petr Halfar
Robert Borski
Mgr. Dana Váhalová
Ing. Jana Liberdová

starosta
starosta
starosta
čestná
členka
tajemnice

Obec Slatina
Mikroregion Bílovecko
Obec Třemešná
Mikroregion Osoblažsko
Obec Třanovice
Obec Horní Tošanovice
Sdružení obcí povodí
Stonávky
Obec Sudice
Sdružení obcí Hlučínska
Obec Hrádek
Sdružení obcí Jablunkovska

starosta@obecslatina.cz
starosta@tremesna.cz
starosta@tranovice.cz

urad@hornitosanovice.cz
starosta@obecsudice.cz
starosta@obechradek.cz

Poslanecká sněmovna ČR

dana.vahalova@seznam.cz

ŠOV Třanovice, o.p.s.

sov@tranovice.org

Zástupci na schůzích SPOV ČR za krajskou organizaci
Zasedání celostátního předsednictva vždy první úterý v měsíci se v roce 2017 za pobočný
spolek účastnili: předseda SPOV MsK Dušan Lederer, člen předsednictva SPOV ČR Ing. Petr
Martiňák nebo předsedkyně revizní komise SPOV ČR Ing. Jana Liberdová.
Revizní komise pobočného Spolku
Revizní komise je kontrolním orgánem Spolku. Komise je tříčlenná, volená valnou hromadou
na dobu čtyř let, opakované zvolení je možné.
1. Revizní komise provádí běžnou revizi hospodaření Spolku a předkládá valné hromadě
revizní zprávu.
2. Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou.
3. Revizní komise se schází dle potřeb, nejméně však 1x za rok.
Členové revizní komise zvolení na VH 11. 12. 2014 ve Větřkovicích:
Dagmar Novosadová, DiS. – starostka obce Kunín, předsedkyně revizní komise
Mgr. Jan Konečný – starosta obce Nýdek
Ing. Karel Obluk – člen SPOV MsK
V roce 2017 zasedala revizní komise za účasti všech členů dne 12. 12. 2017 v Třanovicích.
Majetek a hospodaření pobočného Spolku
1. Majetek Spolku tvoří zejména podíl na členských příspěvcích, dary, přijaté granty, výtěžek
z publikační a přednáškové činnosti.
2. Nárokovou výši ročního podílu Spolku na členských příspěvcích, shromážděných na účtu
Hlavního spolku, určuje valná hromada Hlavního spolku.
3. Majetku je možno užít pouze k podpoře činnosti Spolku a programů směřujících k obnově
venkova. O jeho užití rozhoduje dle působnosti valná hromada a předsednictvo.
4. Za majetek a hospodaření Spolku je odpovědné předsednictvo.
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Zánik pobočného spolku a způsob jeho majetkového vypořádání
1.
2.
3.
4.

Spolek zaniká zrušením Hlavního spolku.
Spolek zaniká usnesením valné hromady.
Spolek zaniká rozhodnutím nadpoloviční většiny členů.
V případě zániku Spolku bude majetek předán jiné právnické osobě, která bude sledovat
jako hlavní cíl své činnosti obnovu a rozvoj venkova.

Publicita, informovanost, sekretariát SPOV MsK
Aktuality
z činnosti
pobočného
spolku
jsou
zveřejněny
na
http://sov.tranovice.org/dokumenty[1424]-[cz]-spov-cr a pravidelně aktualizovány také na
celostátních stránkách www.spov.org .
Sekretariát SPOV MsK sídlí na adrese Třanovice č. 1, Kapplův dvůr, 739 53 Třanovice,
sov@tranovice.org, tel. +420 558 694 262, kl. 205. V kanceláři pracuje tajemnice a účetní
SPOV MsK, je zde uložen archiv pobočného spolku.

Foto 1: Ze zasedání členské schůze 16. února 2017 v Pržně
Schůze pobočného spolku jsou organizovány pětkrát ročně, pravidelně vždy třetí čtvrtek
v měsíci únoru, dubnu, červnu, říjnu a prosinci. Hostitelem jsou členské obce z celého kraje,
které se nabídnou k pořádání schůze. Dubnová schůze se tradičně uskutečňuje v prostorách
Krajského úřadu v Ostravě, říjnová u výherce krajského kola soutěže Vesnice roku a
prosincová schůze je výroční valnou hromadou SPOV MsK.
II. Stav členské základny SPOV MsK
Datum
31. 12. 2017

Obce
94

Fyzické osoby
13

Organizace
6

Celkem
113

Členem SPOV MsK v roce 2017 se stala Obec Žabeň a paní Regína Vřeská.
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III. Aktivity SPOV MsK v roce 2017
První členská schůze v roce 2017 se uskutečnila 16. února 2017 v obci Pržno, zúčastnilo se
jí 41 členů. Na schůzi prezentovala PhDr. Marie Šedá z Moravskoslezské vědecké knihovny v
Ostravě informace k „Místním knihovnám na venkově“. S „Revitalizací kulturněspolečenských center“ seznámil přítomné Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.
Členové Spolku byli vyzváni, aby oslovovali své poslance a senátory ohledně hlasování k
„vyrovnání DPH“ (RUD).
V prostorách Krajského úřadu v Ostravě se 19. dubna 2017 uskutečnila druhá členská
schůze, bylo přítomno 27 členů. Na podněty členů byla připravena přednáška doc. Ing. Petra
Tománka, CSc. „Vliv zákona o rozpočtové odpovědnosti na zadlužování obcí“. Schůze se
zúčastnil hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., který obdržel
podnět, aby krajský spolek opět získal svého zástupce (pozorovatele) v komisi pro
zemědělství a venkov pro větší podporu zemědělců, kteří se věnují agroturistice, regionálním
produktům a řemeslům, větší podporu farmářským trhům a prodeji ze dvora, ubytovatelům ve
venkovské turistice.
V květnu se někteří členové SPOV MsK účastnili v soutěži Vesnice roku 2017, a to jak
v krajské hodnotitelské komisi, tak i v řadách soutěžících – viz Protokol ze soutěže na str. 10.
22. června 2017 se uskutečnilo setkání členů SPOV MsK v Jeseníku nad Odrou, kterého
se účastnilo 38 členů. Na programu byly přednášky „Hospodaření s vodou v krajině“, Ing.
Jiřího Pagáče, generálního ředitele Povodí Odry, s. p. a „Efektivní hospodaření s vodou –
Program Dešťovka“, RNDr. Martiny Breuerové z krajského pracoviště SFŽP.
Diskuze byla vedena ke ztrátě ze služeb v oblasti zásobování na venkově s požadavkem
vyvolat jednání s krajem o dotační podpoře tam, kde je obec ochotná vzít zásobování na svá
bedra a dále podpořit také ty obce, které přebírají pošty.
Ve dnech 5. – 8. října 2017 se uskutečnila studijní cesta 35 zástupců moravskoslezského
venkova do obcí maďarské župy Jász – Nagykun – Szolnok.

Foto 2: Účastníci cesty za dobrými příklady v maďarských obcích – říjen 2017
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Obce Darkovice, Albrechtičky a Větřkovice byly z Moravskoslezského kraje vybrány do
projektu SPOV ČR z Operačního programu Zaměstnanost na tvorbu strategií obcí.
Čtvrtá schůze SPOV MsK se uskutečnila 19. října 2017 ve Větřkovicích, kdy dle tradice byl
program věnován soutěži SVR 2017, představení krajského vítěze a diskuzi k průběhu
soutěže. Účastnilo se 37 členů. V programu byla představena brožura k letošnímu ročníku
krajského kola SVR, kterou zajišťuje odbor regionálního rozvoje krajského úřadu.
Jednání byl přítomen i předseda NS MAS Ing. Jiří Krist s informací o přípravě nového
rozvojového dokumentu kraje, k čemuž byla krajem svolána i tzv. koordinační skupina, kde
jsou také zástupci organizací, hájících zájmy venkova aj. územní partneři. Předsednictvo
SPOV MsK přijalo závěr, že je třeba spolupracovat a účastnit se na nové koncepci kraje a
konstatovalo uspokojení nad tím, že kraj tentokrát pozval také zástupce venkova již předem
k jednání, ne až k návrhu koncepce.
V diskuzi byla opět probírána obvyklá témata Pošta Partner, obslužnost obcí i aktuální téma –
iniciovat přes Spolek připomínku k zjednodušení záležitostí kolem financování a vyúčtování
nákladů voleb pro obce. Zazněla rovněž připomínka k současné nelehké situaci ve
financování tělovýchovy.
Na volební valné hromadě SPOV ČR 5. prosince 2017 v Praze byli do předsednictva SPOV
ČR zvoleni za Moravskoslezský kraj Ing. Petr Martiňák a Mgr. Tomáš Machýček.
Výroční valná hromada SPOV MsK se konala 14. prosince 2017 v obci Třanovice.
V usnesení valné hromady byla zakotvena změna termínu výročních valných hromad, dosud
konaných v posledním měsíci roku. Od nynějška se budou konat vždy po novém roce
v termínu prvního členského setkání (v únoru). Program setkání členů po skončení valné
hromady představil dobrovolnickou činnost při výstavbě školy pro sirotky v Africe a zajímavě
představil osobnost dvou poslankyň Parlamentu ČR.

Foto 3: Výroční valná hromada SPOV MsK v Třanovicích 14. 12. 2017
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PROTOKOL O VYHODNOCENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE
VESNICE ROKU 2017 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
1. Vyhlašovatelé soutěže jsou:
 Spolek pro obnovu venkova ČR
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 Svaz měst a obcí ČR
 Ministerstvo zemědělství
2. Spolupracující úřady a organizace jsou:
 Moravskoslezský kraj
 Kancelář prezidenta ČR
 Ministerstvo životního prostředí ČR
 Ministerstvo kultury ČR
 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
 Svaz knihovníků a informačních pracovníků
 Sdružení místních samospráv ČR
3. Hodnotící komise:
Dagmar Novosadová
Ing. Alfons Pospiech
Ing. Miroslava Tichá

předsedkyně komise,
starostka obce Kunín
místopředseda komise,
starosta obce Velké Hoštice
tajemnice,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. Vanda Myšáková

Ministerstvo zemědělství

Rostislav Kožušník

Svaz měst a obcí ČR

Mgr. Tomáš Nitra

Ministerstvo kultury

Ing. Petr Ondruška

Ministerstvo životního prostředí
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

PhDr. Marie Šedá

Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Bc. Jana Bartošková

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Petr Blokša

Spolek pro obnovu venkova ČR, Sdružení místních
samospráv ČR

4. Průběh soutěže
Ve 23. ročníku soutěžilo celkem 8 obcí.
Komise navštívila ve dnech 22. a 26. května 2017 všechny přihlášené obce, které zaslaly
přihlášky na MMR ČR v Praze ve stanoveném termínu do 28. dubna 2017. Obce byly
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o návštěvě komise předem informovány. V průběhu prohlídek byla pořízena
fotodokumentace, která bude následně zpracována do prezentace. Každá obec měla
k dispozici 120 minut pro svoji prezentaci. Zástupci obce měli možnost prezentovat své
rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň v
obci a krajinu, přístup k informačním technologiím, spolupráci obce se zemědělskými
subjekty. Součástí hodnocení byla diskuse s členy komise na témata související s obnovou
a rozvojem venkova.
5. Vyhodnocení krajského kola
Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 26. června 2017 v Ostravici.
1. místo v krajském kole a Zlatá stuha za vítězství v krajském kole
Obec Větřkovice, okres Opava
2. místo v krajském kole
Obec Žabeň, okres Frýdek-Místek
3. místo v krajském kole
Obec Zátor, okres Bruntál
Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec Neplachovice, okres Opava
Následující stuhy nebyly uděleny:
Modrá stuha – za společenský život
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí neudělena
Zlatá stuha byla hodnotící komisí udělena obci Větřkovice za reálný a vyvážený rozvoj obce
se zapojením zemědělské a další podnikatelské sféry.
Komise dále oceňuje činnost a prezentaci všech složek tvořících společenství místních občanů
působících v obci spolu s veřejností, kteří společně jedinečným způsobem rozvíjejí kulturní i
společenský život v obci.
Další ocenění:
Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Obec Horní Bludovice, okres Karviná
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
Zlatá cihla (kategorie A)
Obec Třemešná, Kaplička v Rudíkovech
Zlatá cihla (kategorie B)
neudělena
Zlatá cihla (kategorie C)
Obec Žabeň, Zázemí hasičské zbrojnice
Cena naděje pro živý venkov
neudělena
Mimořádné ocenění za kreativní přístup ke vzdělávání a výchově mladé generace
Obec Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
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Foto 4: Udílení Zlaté stuhy obci Větřkovice v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017

IV. Přehled nákladů a výnosů SPOV MSK za období od 1. 1. do 31. 12. 2017
Výnosy v členění dle zdrojů za rok 2017
Celkový objem výnosů dosáhl 91 145,- Kč. Podrobné členění je uvedeno v
následující tabulce:
Číslo účtu

Položka – druh výnosů

Částka Kč

6821

Přijaté členské příspěvky * (30 %)

62 145

6822

Přijaté příspěvky - dary

29 000

Celkem

91 145

*pobočný spolek má nárok na 30 % podíl členských příspěvků vybraných v roce 2017 hlavním
spolkem od členů pobočného spolku
Stav majetku a závazků k rozvahovému dni a jejich struktura
Veškerý majetek Spolku k 31. 12. 2017 představuje hotovost v pokladně 2 367,- Kč a na
běžném účtu 38 689,11 Kč.
Závazky: Na účtu 321 – Dodavatelé je konečný stav -336,- Kč (dobropis za vyúčtování
energií).
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Soupis darů - členové SPOV MsK krajské organizaci za rok 2017
P. Dárce – člen SPOV MsK
č.
1 Obec Řepiště

Kč

Došlo dne

Způsob platby

1000

2.5.

na účet

2 Obec Slatina

2 000

12. 5.

na účet

3 Obec Nýdek

2 000

18.5.

na účet

4 Obec Velká Polom

3 000

24. 5.

na účet

5 Obec Dolní Životice

1 000

1. 6.

na účet

6 Obec Tvrdkov

2 000

2. 6.

na účet

7 Obec Nižní Lhoty

1 000

8. 6.

na účet

8 Obec Těrlicko

2 000

9. 6.

na účet

9 Obec Komorní Lhotka

6 000

2. 10.

na účet

10 Zdeňka Ambrožová – osobní dar

1 000

19. 10.

pokladnou

11 Obec Třanovice

8 000

28. 12.

na účet

CELKEM

29 000

Celkový objem nákladů v roce 2017
Celkový objem nákladů dosáhl výše 93 611,- Kč. Podrobné členění nákladů je uvedeno
v následující tabulce:
Číslo účtu

Položka – druh nákladů

Částka Kč

502

Spotřeba energie

511

Opravy a udržování

512

Cestovné

19 074

513

Náklady na reprezentaci

8 226

518

Ostatní služby

8 251

521

Mzdové náklady (DPP předseda, tajemnice, účetní)

53 260

546

Dary

2 877

549

Ostatní provozní náklady

Celkem

1 384
139

400
93 611

Hospodářský výsledek (ztráta) v roce 2017 činil -2 466,- Kč.
Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní závěrce
Výroční zpráva SPOV MsK 2017 byla schválena valnou hromadou Spolku pro obnovu
venkova Moravskoslezského kraje, konanou dne 15. února 2018 ve Zbyslavicích.
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