Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova
Moravskoslezského kraje
za rok 2013

„Postupem času si čím dál tím víc uvědomuji, jak nadčasově byly v době zakládání
SPOV stanoveny cíle a forma činnosti Spolku. O to víc vnímám onu nadčasovost a
správnost v době, kdy mám příležitosti konzultovat a sdílet problémy venkovského prostoru
v zahraničním prostředí (Rakousko, Německo, Belgie atd.). Je mi jen trochu líto, že v naší
zemi je stále význam venkovského prostoru, a zejména duch života na venkově, nedoceněn.
Na druhé straně venkov není jen o investicích a vybavení, je zejména o lidech.
Povzbuzením je, když jsou zřejmé aktivity jednotlivců i různých skupin, kterým není
lhostejné, jak venkov vypadá a hlavně jak žije. Vždyť naše vesnice jsou takové, jací v nich
žijí lidé. Pečujme o ně a vytvářejme dobré podmínky pro členy obecní komunity, od
nejmenších až po ty nejstarší. Není to jednoduché, ale musíme se o to pokoušet a hlavně
můžeme se navzájem povzbuzovat. Máme k dispozici různé nástroje (Komunitní plánování,
programy Obec přátelská rodině, Program obnovy rodiny apod.), inspirativní mohou být i
sdílené zkušenosti na setkáních členů SPOV.
Věřím, že naše krajská organizace může ještě sehrát do budoucna důležitou roli při
tvorbě a udržení onoho ducha venkova.“

Bc. Jan Tomiczek
starosta obce Třanovice
předseda SPOV MSK
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I. Základní informace o občanském sdružení
Název: Spolek pro obnovu venkova České republiky
Sídlo: Bělotín 151, PSČ 753 64
Právní forma: občanské sdružení
Registrace: na Ministerstvu vnitra České republiky, VS/1-21 033/93-R
IČ: 64937178
Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje
Název: Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje (SPOV MSK)
Sídlo: Třanovice 250 (Obecní úřad), PSČ 739 53
Právní forma: organizační jednotka sdružení
IČ: 72567091
Spolek pro obnovu venkova České republiky je klíčovou organizací hájící v naší zemi
venkov, jeho hodnoty a rozvoj ve venkovském prostoru. Spolek byl založen již 1. 6. 1993 a
tehdy se ke členství v něm přihlásilo více než 200 zájemců především z řad obecních
samospráv, zemědělců, projektantů, podnikatelů, učitelů, pracovníků vysokých škol,
výzkumných ústavů a státní správy, spojených myšlenkou realizovat Program obnovy
vesnice.
Cíle Spolku
Spolek je pracovní a iniciativní skupina občanů ustavená na podporu a koordinaci prací při
obnově a rozvoji venkova a posílení nástrojů umožňujících rozvoj venkovských komunit.
Spolek sdružuje zástupce obcí, zemědělců, orgánů územní samosprávy, venkovských
mikroregionů a skupin pro místní akce, dále pracovníky státní správy, odborných institucí,
škol, projekčních pracovišť, peněžních ústavů a věci oddané jednotlivce, kteří mají následující
společné cíle:
1. Pečovat o prohloubení duchovního a společenského života na venkově.
2. Propagovat obnovu a rozvoj venkova a získávat jim vážnost ve společnosti.
3. Vytvářet podmínky pro spolupráci při obnově a rozvoji venkova.
4. 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 vládního Programu obnovy venkova.
7. Pomáhat při vytváření a rozvíjení podpory venkovského života a hájení jeho
základních principů.
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.
Formy činnosti Spolku
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 Programu obnovy venkova a dalších projektů dotýkajících se obnovy
venkova.
2. Pořádání odborných přednášek, tématických exkurzí a seminářů k obnově venkova.
3. Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k obnově
venkova.
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4. Spolupráce se sdělovacími prostředky.
5. Spolupráce a podpora 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 a orgány sdružení
Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů, které nastává
podáním přihlášky na sekretariát SPOV ČR v Bělotíně a zaplacením členského příspěvku.
Členem Spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací
naplňujících cíle Spolku
Členové sdružení
 Členové Spolku mají právo:
a) Účastnit se jednání valné hromady Spolku a shromáždění členů Spolku,
b) předkládat návrhy a podněty k činnosti Spolku a jeho orgánů,
c) podílet se na akcích pořádaných Spolkem,
d) využívat informací, kterými Spolek disponuje,
e) volit spolkové funkcionáře a být volen do spolkových orgánů,
f) hodnotit práci spolkových orgánů a jejich členů, případně vyžadovat vysvětlení a
nápravu,
g) sdružovat se do krajských organizací Spolku.
 Členové Spolku jsou povinni:
a) Přispívat svou činností k obnově a rozvoji venkova a dodržovat a naplňovat společně
dohodnuté postupy,
b) platit členský příspěvek ve výši, kterou stanoví valná hromada Spolku.
Krajské organizace SPOV ČR
SPOV ČR má své zastoupení ve všech třinácti krajích ČR. Jedenáct krajských organizací má
svou vlastní právní subjektivitu.
Povinnosti krajské organizace vůči Spolku:
a) zvolit zástupce krajské organizace do předsednictva Spolku,
b) pravidelně zpravovat o činnosti krajské organizace,
c) vzájemně informovat členy o dění ve Spolku.
Valná hromada SPOV MSK






Vrcholným orgánem Spolku je valná hromada, skládající se ze všech členů Spolku,
kde každý člen disponuje jedním hlasem, případně hlasy delegovanými na základě
plné moci.
Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, svolává ji předseda dle
rozhodnutí předsednictva nejpozději třicet dnů před jejím konáním.
Mimořádná valná hromada se koná na návrh předsednictva nebo na návrh nejméně 20
% členů Spolku předsedovi.
Mimořádná valná hromada projednává pouze body, které v podání byly označeny
jako podnět k jejímu svolání.
Mimořádná valná hromada se řídí jednacím řádem řádné valné hromady.
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Účastníkem valné hromady je každý člen Spolku.
Do výlučné pravomoci valné hromady Spolku patří:
Schvalování stanov Spolku, jejich změn a doplňků,
schvalování jednacího řádu valné hromady,
volba a odvolání členů předsednictva a revizní komise Spolku,
schválení programu a orgánů valné hromady,
schválení zprávy o činnosti předsednictva a o hospodaření Spolku,
schválení zprávy revizní komise,
rozhodování základních majetkoprávních otázek Spolku,
schválení ročního rozpočtu Spolku,
schválení návrhu činnosti Spolku,
rozhodování o zvláštních členských příspěvcích KO (řádné členské příspěvky
schvaluje VH SPOV ČR),
k) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí předsednictva,
l) rozhodnutí o zrušení krajské organizace - rozhodnutím valné hromady či
nadpoloviční většiny členů krajské organizace Spolku.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)



Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku.

STATUT SPOV MSK
1. Krajská organizace SPOV Moravskoslezského kraje (dále jen SPOV MSK) sdružuje
členy SPOV z území Moravskoslezského kraje a řídí se Stanovami SPOV, které
konkretizuje pro potřeby SPOV MSK ve Statutu SPOV MSK. Aktuálně platné
Stanovy SPOV jsou nedílnou součástí Statutu SPOV MSK.
2. Sídlem SPOV MSK je pracoviště předsedy krajské organizace, nestanoví-li valná
hromada jinak.
3. SPOV MSK je krajskou organizací celostátního Spolku s vlastní právní subjektivitou.
4. Cíle SPOV MSK jsou shodné s cíli celostátního SPOV, které jsou dané jeho
Stanovami. SPOV MSK hodlá navíc hájit zájmy venkova v Moravskoslezském kraji a
být v tom aktivním partnerem orgánů kraje.
5. Předmětem činnosti SPOV MSK je proto:
a)

b)
c)

Spolupráce s orgány Moravskoslezského kraje v oblastech, které určí sami členové
SPOV MSK. Budou to zejména, ale nejenom:
 zpracování Krajského programu obnovy venkova,
 připomínkování dalších rozvojových záměrů a dokumentů, které se týkají
venkova,
 konzultace pravidel pro přidělování dotací z rozpočtů krajů a z grantových
schémat.
Delegování zástupců do krajských orgánů (pracovních skupin, výborů a komisí), pro
něž to bude SPOV MSK považovat za vhodné.
Zprostředkování informací a zkušeností mezi členy v oblastech, které si určí členové
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prostřednictvím orgánů SPOV MSK.
d) Pomoc v přípravě členů SPOV MSK a dalších subjektů na venkově na podmínky,
které nastanou po vstupu České republiky do Evropské unie.
e) Informování veřejnosti, veřejné správy, médií, podnikatelského a neziskového
sektoru o problematice venkova, o potřebách venkovských obcí a o příležitostech
jejich rozvoje.
f) Aktivní účast členů a pověřených zástupců SPOV MSK na jednáních celostátního
SPOV, výměna zkušeností s ostatními krajskými organizacemi SPOV, zpracovávání
stanovisek k celostátním dokumentům o rozvoji venkova a spolupráce s jinými
sdruženími, která působí v Moravskoslezském kraji.
Předmětem činnosti SPOV MSK jsou v přiměřeném rozsahu i další činnosti, jejichž cílem
je zlepšovat postavení venkova Moravskoslezského kraje ve společnosti.
6. Delegátem valné hromady je každý člen, u kolektivního členství organizací pak
pověřený delegovaný člen organizace.
7. Jednání předsednictva jsou přístupná členům. Program jednání a usnesení bude zasílán
elektronickou poštou všem členům SPOV MSK.
8. Noví členové podávají přihlášky na sekretariát celostátního SPOV.
9. Zájemce o spolupráci (obce, mikroregiony, nestátní neziskové organizace, jednotlivce
a další) eviduje SPOV MSK jako přidružené členy s hlasem poradním.
10. Orgány krajské organizace:
a. Předseda a 1 místopředseda
b. Předsednictvo (jedenáctičlenné)
c. Tajemník
d. Revizní komise (tříčlenná)
e. Odborné komise
i. členové odborné komise jsou jmenováni předsednictvem a nevztahuje
se na ně stanovené volební období,
ii. na pracovní jednání komise mohou být přizváni i nezávislí odborníci
zabývající se profesně projednávaným tématem,
iii. komise předkládá své návrhy předsednictvu.
11. O volebním období rozhodne valná hromada krajské organizace na svém jednání.
12. O změnách tohoto statutu rozhoduje valná hromada krajské organizace.
Předsednictvo
Předsednictvo odsouhlasilo jedenáct členů volených valnou hromadou Spolku na dobu tří let.
Předsednictvo se schází vždy před členskou schůzí. Do působnosti předsednictva patří jednat
a rozhodovat ve všech věcech krajské organizace, které nepatří do působnosti valné hromady
- zejména:
a) volba předsedy, 1. a 2. místopředsedy a jejich odvolání,
b) jmenování sekretariátu Spolku,
c) jmenování členů odborných komisí,
d) rozhodování o užití prostředků krajské organizace v rámci schváleného rozpočtu,
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e) rozhodování o využití jména krajské organizace a jednání za ni,
f) navrhování programu valné hromady,
g) zabezpečení plnění usnesení valné hromady.
Předsednictvo je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti členů a rozhoduje většinou hlasů
přítomných, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
Zástupci na schůzích SPOV ČR za krajskou organizaci
Zasedání celostátního předsednictva vždy první úterý v měsíci se za krajskou organizaci
účastní předseda SPOV MSK, případně místopředseda, tajemnice nebo jiný delegovaný člen
předsednictva SPOV MSK.
Revizní komise
Revizní komise je tříčlenná, volená valnou hromadou na dobu tří let a volí si ze svého středu
předsedu. Provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá valné hromadě revizní zprávu.
Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.
Členové revizní komise zvolení na VH 16. 2. 2012 v Dolních Životicích:
Ing. Karel Obluk – starosta obce Soběšovice
Dagmar Novosadová, DiS. – starostka obce Kunín
Mgr. Jan Konečný – starosta obce Nýdek
Předsednictvo SPOV Moravskoslezského kraje zvolené na VH 16. 2. 2012
v Dolních Životicích
Jméno

Funkce

Božena Mruzíková

starostka

Jaroslav Vaněk

starosta

Petr Pastrňák

starosta

Rostislav Kožušník

starosta

Dušan Lederer

starosta

Luděk Míček

starosta

Mgr. Dana Váhalová

OSVČ

Bc. Jan Tomiczek
Ing. Petr Martiňák
Pavel Kopeček
Bc. David Ćmiel
Ing. Jana Liberdová

starosta
starosta
starosta
starosta
tajemnice

Zastupuje
Obec Dívčí Hrad
Mikroregion Osoblažsko
Obec Dolní Životice
Mikroregion Hvozdnice
Obec Markvartovice
Sdružení mikroregionu
Hlučínska
Obec Řepiště
Region Slezská brána
Obec Větřkovice
Mikroregion Moravice
Obec Slatina
Mikroregion Bílovecko
Poslanecká sněmovna ČR
Obec Třanovice
SPOV ČR
Obec Horní Tošanovice
Sdružení obcí povodí Stonávky
Obec Dolní Moravice
Sdružení obcí Rýmařovska
Obec Písečná
Sdružení obcí Jablunkovska
ŠOV Třanovice, o.p.s.

Kontakt
starosta@divcihrad.cz
starosta@dolnizivotice.cz

urad@markvartovice.cz
kozusnik@repiste.eu
starosta@vetrkovice.cz
starosta@obecslatina.cz
dana.vahalova@seznam.cz
starosta@tranovice.cz
urad@hornitosanovice.cz
starosta@obecdolnimoravice.cz
urad@obecpisecna.cz
sov@tranovice.org
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Publicita, informovanost, sekretariát SPOV MSK
Celostátní Spolek vydává celoročně ve spolupráci s NS MAS ČR Zpravodaj venkova, který je
umístěn na www.spov.org – oficiálních webových stránkách celostátní organizace. Kromě
tohoto zpravodaje se mohou členové krajské organizace dozvědět aktuality pro
moravskoslezskou organizaci na webové stránce http://sov.tranovice.org/dokumenty[1424][cz]-spov-cr. Krajská organizace má k dispozici i vlastní informační leták s přihláškou.
Pozvánky na členské schůze a další běžné informace o chystaných aktivitách Spolku jsou
členům zasílány e-mailovou poštou ze sekretariátu krajské organizace (sov@tranovice.org).
Zde na adrese Třanovice č. 1, Kapplův dvůr, 739 53 Třanovice jsou uloženy i veškeré
písemnosti vztahující se k činnosti SPOV MSK za posledních dvanáct let. V kanceláři
sekretariátu působí nejen tajemnice, ale od r. 2013 také účetní SPOV MSK. Tajemnice
zajišťuje přípravu schůzí, vypracovává zápisy ze schůzí a plní úkoly, vyplývající z usnesení,
zajišťuje písemnou komunikaci Spolku směrem k členům i vůči partnerům zvenčí, propaguje
Spolek při účasti na různých akcích, přispívá do Zpravodaje venkova, připravuje semináře
Spolku, zpracovává rozpočet a zajištění financí souvisejících s chodem a činností Spolku,
spolupracuje na přípravě a vyhlášení soutěže Vesnice roku, připravuje výroční zprávu Spolku
a podklady pro zasedání revizní komise.
Schůze krajské organizace jsou pořádány 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. Stalo se tradicí, že dubnová schůze se uskuteční
v prostorách Krajského úřadu v Ostravě, říjnová u výherce krajského kola soutěže Vesnice
roku a prosincová schůze je výroční valnou hromadou SPOV MSK.

Členové výboru SPOV MSK na schůzi na zámku v Kuníně, 21. 2. 2013
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II. Stav členské základny SPOV MSK
Datum
31. 12. 2013

Obce
91

Fyzické osoby
9

Organizace
5

Celkem
105

Počátkem roku 2013 přijaly členství ve Spolku tyto obce: Otice, Palkovice
a tyto fyzické osoby: Ing. Petr Ondruška.
Ukončení členství: Mgr. Vladanu Hruškovi bylo koncem roku převedeno členství do ústecké
krajské organizace SPOV a Jiřímu Žákovi bylo ukončeno členství.
SPOV MSK je co do počtu členů druhou největší krajskou organizací v zemi, první
olomoucký Spolek má 130 členů, SPOV ČR má 865 členů. Krajská organizace
Moravskoslezského kraje tedy tvoří 12 % celorepublikové členské základny.

III. Aktivity SPOV MSK v roce 2013
Leden
Na tradiční akci Regiontour v Brně byla prezentována krajská organizace jak propagačními
materiály, tak osobní pomocí na stánku SPOV ČR.
Vedení naší organizace oslovilo Radu MSK a zastupitele k podpoření dotačního titulu
programu Podpory obnovy a rozvoje venkova (PORV) v krajském rozpočtu. Doc. Tománek
z TU VŠB Ostrava byl požádán o zpracování odborného stanoviska k dopadům novely
RUD na obce, toto stanovisko bylo rozesláno k diskusi všem členům.
Únor
Zástupci pracovní skupiny k Programu obnovy rodiny se zúčastnili celostátního pracovního
setkání v Brně – Tuřanech dne 12. února 2013, které spolupořádala Škola obnovy venkova
v Třanovicích. Naše krajská organizace byla částečně nápomocna s přípravou akce, distribucí
písemných výstupů i úhradou organizačních nákladů. SPOV ČR má svůj vlastní Program
obnovy rodiny (POR). Jeho protagonisté se účastní konferencí a seminářů na témata jako je
rodina, manželství, střídavá péče o děti po rozvodu apod. V březnu se pak uskutečnilo
navazující setkání pracovní skupiny ve Skotnici.
Pracovní skupina POR komunikuje také prostřednictvím chatu. S kompetentními odborníky
diskutuje v pravidelných intervalech po internetu o jednotlivých okruzích problémů, které
současnou rodinu ohrožují. Debaty byly letos pojmenovány: Rodina a média, Rodina a trvalé
hodnoty, Manželství je umění atd.
21. února 2013 se konala první členská schůze v tomto roce na zámku v Kuníně, jehož
prohlídka byla nabídnuta paní starostkou Novosadovou na závěr akce. Byl zde schválen
termínový kalendář akcí SPOV MSK na rok 2013. Byla přednesena přednáška Mgr. Hruškou
z Katedry Geografie UJEP, Ústí n./Labem – naším členem - na téma "Tvorba pracovních
míst na venkově - ale jak na to?" a Ing. Baginského z KeaMsK Ostrava na téma
„Problematika certifikace budov“.
Byla představena kniha Tvář venkova – Venkovské stavby 2012 a poté distribuována všem
členům. Vyšla jako třetí v pořadí v ediční řadě SPOV ČR díky podpoře z programu POV
MMR ČR a stále nese totéž poselství: představit zajímavé stavby a také veřejná prostranství
na venkově. Byly zaslány maily členům k podpoře II. Zlínské výzvy.
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Kardinál Duka se na Regiontouru podepisuje do čerstvě vydané publikace Venkovské stavby
Březen
Již tradičně byly všechny obce kraje obeslány výzvou Krajské organizace SPOV MSK
k účasti na vyhlášeném 19. ročníku soutěže Vesnice roku 2013.
Letos poprvé se k soutěži Vesnice roku uskutečnily tzv. motivační semináře na třech místech
v zemi. Tajemnice rozeslala všem obcím Moravskoslezského kraje výzvu k účasti na druhém
semináři, který se odehrál v olomoucké Skaličce. Smyslem seminářů bylo inspirovat starosty
obcí k účasti ve Vesnici roku a poradit jim, jak svou domovinu před komisí prezentovat,
jelikož všechny semináře se konaly v obcích, které již získaly v soutěži hodnotná ocenění.
Duben
18. dubna 2013 se uskutečnila schůze členů v prostorách Krajského úřadu v Ostravě.
Pořádání dubnové schůze v těchto prostorách je již tradiční. Zástupkyně odboru regionálního
rozvoje objasnila současnou situaci s dotačním titulem krajského PORV. Paní Havránková z
odboru školství a mládeže KÚ prezentovala problematiku nového financování na školách.
Dalším vystupujícím s tématem „Prorodinné iniciativy CPR“ byl ředitel Centra pro rodinu a
sociální péči o. s., Ostrava p. Zajíček. Velmi emotivní prezentaci „Zkušenosti z mise v
Afghánistánu“ přednesl vojenský kaplan Mgr. Waclawek. Na závěr schůze mohli přítomní
navštívit v prostorách KÚ výstavu „Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji“,
kterou zde instalovala Škola obnovy venkova Třanovice, o.p.s.
Květen
6. května 2013 se na půdě Krajského úřadu v Ostravě konala info schůzka hodnotitelů ke
krajskému kolu SVR 2013. Tajemnice SPOV MSK se účastnila jako letošní zástupce SPOV a
Společenství místních samospráv v hodnotitelské komisi.
22. května 2013 zasedala v Bělotíně revizní komise SPOV ČR. Tajemnice SPOV MSK se
účastnila poprvé jako nově jmenovaný člen komise.
Dne 23. května se zástupci SPOV MSK a ŠOV Třanovice, o. p. s. účastnili celostátního
setkání ŠOV ČR ve Vískách.
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Významnou událostí v květnu pro celý Spolek byl podpis memoranda „Venkov jako místo
sociálního smíru a duchovního rozvoje“.
Své podpisy připojili:
předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady
církví Joel Ruml, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR František Winter,
předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a předsedkyně Sdružení místních
samospráv ČR Jana Juřenčáková.
Společné stanovisko aktérů Memoranda:
Požadujeme, aby:
1) byla podporována realizace projektů v oblasti sociálních, charitativních a vzdělávacích
aktivit, jejímž cílem je podpora obnovy a udržování základních morálních a etických hodnot
ve venkovském společenství, mezigenerační spolupráce, boje s chudobou, prevence
nezaměstnanosti a sociální exkluze;
2) byla podporována realizace projektů směřujících k obnově kulturního dědictví venkova
(opravy kostelů, far a dalších i drobných objektů), a projektů směřujících k obnově či výstavě
zařízeních sociálních služeb (hospice, domy na půl cesty, azylové domy apod.);
3) byly podpořeny projekty výstavby sociálního bydlení;
4) došlo v budoucím programovacím období 2014–2020 ke sjednocení a zjednodušení žádostí
o finanční prostředky z fondů EU;
5) bylo DPH uznatelným nákladem při jakémkoli čerpání prostředků z fondů EU v budoucím
programovacím období 2014–2020 pro obce a další subjekty, které nemají nárok na odpočet
DPH.

Červen
20. června 2013 užívali členové přítomní na schůzi pohostinství obce Otice. Tématy setkání
byl „Trvale udržitelný život na venkově – práce s obecní komunitou“ s prezentací paní
starostky Mužné ze Skotnice a „Principy památkové péče“, jež prezentoval Mgr. Nitra
z NPÚ.
Hodně se diskutovalo o výzvě k účasti SPOV MSK v poradním orgánu vedeném ÚRR
Moravskoslezsko pro ITI. Krajský Spolek totiž získal významné zastoupení v Řídícím výboru
pro zpracování Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci, jehož členem je
p. Kožušník, starosta obce Řepiště a zástupcem p. Tomiczek, starosta obce Třanovice a
předseda SPOV MSK.
Ve dnech 7. – 12. června navštěvovala soutěžící obce v kraji krajské hodnotitelské komise
soutěže Vesnice roku 2013.

11

Krajská hodnotitelská komise SVR 2013 a vedení obce Jeseník nad Odrou
Červenec - Srpen
Organizační příprava studijní cesty členů do regionu Kyjovské Slovácko a Regionu Podhoran.
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola SVR 2013 dne 16. srpna v Jeseníku nad
Odrou – vítězi krajského kola.

Protokol o vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2013
v Moravskoslezském kraji
I. Průběh soutěže
Do krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 se v Moravskoslezském kraji přihlásilo 12 obcí.
Na základě návrhu garantů soutěže jmenovala předsedkyně komise krajského kola soutěže
členy hodnotící komise. Krajská komise na svém prvním jednání 6. 5. 2013 stanovila program
návštěv jednotlivých obcí. Dopravu členů hodnotící komise do přihlášených obcí v průběhu
jejich hodnocení zajistil KÚ Moravskoslezského kraje. Ve dnech 7.6. - 12. 6. navštívila
komise, podle stanoveného programu, všechny přihlášené obce. Na posouzení každé
jednotlivé obce si komise předem vyhradila 90 minut. Vlastní posouzení se skládalo ze dvou
částí:
1. Prezentace obce (zpravidla starosta, někteří členové rady/zastupitelstva obce, zástupci
zájmových organizací, zástupci podnikatelů v obci)
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2. Prohlídka obce (prohlídka objektů uvedených v přihlášce a v charakteristice obce;
stavby přihlášené do soutěže „Zlatá cihla“, místní knihovna
Závěrečné hodnocení soutěže proběhlo v sídle předsedy hodnotící komise – v obci Skotnice.
V rámci závěrečného hodnocení komise zpracovala Protokol o vyhodnocení soutěže a tabulku
Cena naděje pro živý venkov MSK 2013.
II. Složení hodnotící komise
Předseda komise:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové:

Bc. Anna Mužná, starostka obce Skotnice, vítěz ročníku 2011
Rostislav Kožušník, starosta obce Řepiště, vítěz ročníku 2012
RNDr. Jan Pátek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Iva Škrovová, zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, hodnocení péče o zeleň a životní prostředí
Dagmar Novosadová, zástupce Svazu měst a obcí ČR, starostka obce
Kunín
Ing. Jana Liberdová, zástupce Spolku pro obnovu venkova, SMS ČR,
tajemnice SPOV MSK
Mgr. Miroslava Sabelová, Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR
Bc. Markéta Bubíková, Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Tomáš Nitra, Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav
Ostrava
Bc. Jana Bartošková, Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, Odbor
regionálního rozvoje

III. Seznam přihlášených obcí
Moravskoslezský kraj
Počet

Obec

Okres

Počet
obyvatel

www

Termín
návštěvy

1.

Markvartovice

Opava

1926

www.markvartovice.cz

7. 6. 2013

2.

Darkovice

Opava

1347

www.darkovice.cz

7. 6. 2013

3.

Služovice

Opava

815

www.sluzovice.cz

7. 6. 2013

4.

Dolní Životice

Opava

1142

www.dolnizivotice.cz

7. 6. 2013

5.

Těrlicko

Karviná

4333

www.terlicko.cz

10. 6. 2013

6.

Žabeň

Frýdek-Místek

749

www.zaben.cz

10. 6. 2013

7.

Ostravice

Frýdek-Místek

2430

www.obec-ostravice.cz

10. 6. 2013

8.

Otice

Opava

1373

www.otice.cz

11. 6. 2013

9.

Uhlířov

Opava

347

www.uhlirov.cz

11. 6. 2013

Nový Jičín

1882

www.jeseniknadodrou.cz

11. 6. 2013

10.

Jeseník nad
Odrou

11.

Moravskoslezský
Kočov

Bruntál

548

www.mskocov.cz

12. 6. 2013

12.

Valšov

Bruntál

263

www.obecvalsov.cz

12. 6. 2013
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IV. Udělená ocenění
Na základě návštěv jednotlivých obcí, předložených žádostí a prezentací, komise rozhodla
o udělení následujících ocenění:
Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2013 s právem užívat titul „Vesnice
Moravskoslezského kraje roku 2013“
- obci Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín
Modrá stuha za společenský život

- obci Otice, okres Opava

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

- obci Darkovice, okres Opava

Oranžová stuha za spolupráci obce
a zemědělského subjektu

- obci Dolní Životice, okres Opava

dále komise rozhodla o udělení těchto mimořádných ocenění:
2. místo v krajské soutěži obcí
3. místo v krajské soutěži obcí

- obci Služovice, okres Opava
- obci Žabeň, okres Frýdek-Místek

Cena naděje pro živý venkov

- obci Valšov, okres Bruntál

Diplom za vzorné vedení knihovny
Diplom za podporu sportovních aktivit
Místek
Diplom za podporu a rozvoj přeshraniční spolupráce
Diplom za rozvoj pospolitosti občanů
Diplom za koncepční přístup k rozvoji obce
Zlatá cihla a) v Programu obnovy venkova

- obci Žabeň, okres Frýdek-Místek
- obci Ostravice, okres Frýdek- obci Těrlicko, okres Karviná
- obci Markvartovice, okres Opava
- obci Uhlířov, okres Opava
- obci Moravskoslezský Kočov,
okres Bruntál

Stručná charakteristika obcí oceněných stuhami:
Zlatá stuha: Obec Jeseník nad Odrou hodnotící komisi zaujala především koncepčním
přístupem k rozvoji obce, vyváženou podporou jednotlivých místních částí, příkladnou a
aktivní prací osadních výborů, pestrou spolkovou činností, péčí o zeleň, úctou k tradicím a
neutuchajícími aktivitami občanů.
Oranžová stuha: Obec Dolní Životice – příkladná spolupráce obce a základní školy s místní
zahradnickou firmou
Modrá stuha: Obec Otice – velký nárůst společenských aktivit za poslední tři roky, obnovení
ochotnického divadla, zapojování mládeže a mladých lidí do spolkové činnosti
Zelená stuha: Obec Darkovice – koncepční přístup k výsadbám zeleně v intravilánu i
extravilánu, zdařilá realizace zahradnických úprav v okolí nově vybudovaného kostela a
hřbitova.
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Jak si vedly obce našeho kraje v celostátní soutěži Vesnice roku v průběhu
devatenácti ročníků
2. místo

3. místo

Samostatné ocenění

1995 Telnice

Pěnčín

Bystřice nad Olší

Hodslavice

1996 Vratěnín

Řípec

Koberovy

1997 Svatý Jan nad Malší

Tvarožná

Slatina

1998 Jiřetín pod Jedlovou

Bystré

Novosedly nad Nežárkou

1999 Olešnice

Hukvaldy
Sudoměřice u
Bechyně

Studnice

Svatý Jan pod Skalkou

2000 Sloup

Sebranice

Chelčice

Stonava

2001 Kameničky

Častrov

Hroznova Lhota

Třebívlice

2002 Nečtiny

Petrovice

Rusava

Suchý Důl

2003 Vilémov

Dýšina

Ústí

Deštné v Orlických horách

2004 Kovářov

Osíčko

Štítina

Vrbice

2005 Bořetice

Petřvald

Šárovcova Lhota

2006 Liptál

Střítež nad Ludinou

Heřmanice

Mikolajice

2007 Havlovice

Kondrac

Sucha Loz

Blešiny

2008 Lidečko

Pikárec

Malinice

Poniklá

2009 Tučín

Lány

Žernov

Hrušovany

2010 Ratměřice

Kolovek

Hlavnice

Krásensko

2011 Komňa

Hlavenec

Skalička

Skotnice

2012 Řepice

Tvarožná Lhota

Křižánky

Strážov

2013 Jeseník nad Odrou

Holovousy

Dolní Újezd

Vysoké Pole

Rok

vítězná obec
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Září
14. září 2013 je památným dnem i pro naší organizaci SPOV MSK, jelikož obec Jeseník nad
Odrou byla v tento den na mezinárodním dětském folklórním festivalu v Luhačovicích
vyhlášena Vesnicí roku 2013 České republiky. Stala se tak první obcí z našeho kraje, která
v historii soutěže dosáhla na nejvyšší celostátní stupínek.
Aby byl výčet ocenění kompletní, je potřeba zmínit ještě jednu oceněnou obec
z Moravskoslezského kraje. Obec Valšov si z celostátní soutěže SVR 2013 odnesla trvalou
památku v podobě Ceny naděje pro živý venkov.

Paní starostka Kučerová z Valšova zrovna přebrala celostátní Cenu naděje pro živý venkov
2013 od předsedkyně SMS ČR p. Juřenčákové

Ve dnech 17. – 19. září se 22 členů SPOV účastnilo studijní cesty za realizovanými projekty
obnovy venkova a přeshraniční spolupráce k MAS Kyjovské Slovácko, k MAS Podhoran
na Slovensku a k ŠOV Modrá. Cestu organizačně připravila ŠOV Třanovice, o. p. s.
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Účastníci studijní cesty na mohyle M.R. Štefánika v Brezové pod Bradlom na Slovensku
Říjen
V tomto měsíci se uskutečnila pro SPOV ČR nejvýznamnější akce roku, jíž byl Spolek
hlavním pořadatelem a garantem - národní konference Venkov 2013 v Hranicích na
Olomoucku ve dnech 1. až 3. října. Na pátém ročníku národní konference Venkov debatovali
v několika blocích klíčoví aktéři rozvoje venkova z tuzemska i zahraničí, zúčastnili se jí
mnozí naši členové.
Členská schůze se uskutečnila dne 17. října 2013 v obci Jeseník nad Odrou. Schůze byla
věnována nejen letošnímu pro nás velmi úspěšnému ročníku SVR 2013, ale také zde
přednášel doc. Tománek z TU VŠB Ostrava, který byl požádán o zpracování analýzy „Nové
rozpočtové určení daní a jeho dopady na obce v roce 2013“.
Téma bylo velmi příhodné, jelikož právě na této schůzi jsme byli informováni, že v krajském
rozpočtu na rok 2014 opět není stanovena žádná částka na krajský program PORV. Byla
přijata opatření ke změně této situace, budou vedena jednání a v případě potřeby se starostové
osobně účastní prosincového zasedání krajského zastupitelstva v Ostravě. Hájení Programu
obnovy venkova je jednou z priorit Spolku. Jeho předseda Mgr. Eduard Kavala proto ve druhé
půli roku vyzval představitele krajských organizací, aby navštívili jednotlivé krajské úřady a
orodovali za podporu PORV v roce 2014.
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Předsedkyně krajské hodnotitelské komise p. Mužná gratuluje starostovi Jeseníku n./Odrou p.
Machýčkovi k získání titulu Vesnice roku 2013, přihlíží p. docent Tománek z VŠB TU Ostrava
V souvislosti s nadcházejícími volbami do PS ČR byl zaslán dopis lídrům všem stran,
kandidujících do voleb, s otázkou „Jakým způsobem je ve vašem volebním programu
pojata politika podpory rozvoje venkova a její naplňování?“ Odpovědi lídrů byly
prezentovány našim členům na říjnové schůzi a zaslány mailovou poštou.
Listopad
Ačkoli na říjnové schůzi pan náměstek Sikora přislíbil maximální podporu vyjednávání částky
krajského programu PORV, pokračoval v listopadu intenzivní lobbing za její navýšení,
protože termín schvalování krajského rozpočtu v prosinci se blížil a zprávy o výši částky,
které průběžně chodily, byly alarmující. Připravovaly se podklady pro valnou hromadu SPOV
MSK spolu s opakovaným pozváním na její konání pro pana hejtmana a náměstka. Povinné
hlášení a zároveň Výroční zpráva o činnosti SPOV MSK od listopadu 2012 do října 2013 byla
předána tajemnici SPOV ČR pro zpracování do Výroční zprávy SPOV ČR 2013.
Prosinec
4. prosince proběhlo zasedání revizní komise v Třanovicích. Výroční valná hromada SPOV
MSK byla svolána na 12. prosince 2013 do Větřkovic. Usnesení této VH uložilo
předsednictvu především rozpracovat plán činnosti na rok 2014, nový rozpočet a zjistit možné
zdroje financování činnosti SPOV MSK. Valné hromady se účastnil jak hejtman
Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák, tak i náměstek pan Martin Sikora. Paní
Bartošková za Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje představila brožuru „Vesnice roku
Moravskoslezského kraje 2013“ a ubezpečila všechny, že na příští rok bude kraj na soutěž
SVR věnovat stejnou částku jako letos.
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Za předsednickým stolem na výroční valné hromadě ve Větřkovicích nechybělo ani zastoupení
Moravskoslezského kraje v osobě p. hejtmana Nováka a p. náměstka Sikory

IV. Přehled nákladů a výnosů SPOV MSK za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Výnosy v členění dle zdrojů
Celkový objem výnosů dosáhl v roce 2013 Kč 73.296,31. Podrobné členění je uvedeno
v následující tabulce:

Číslo účtu

Položka – druh výnosů

Částka Kč

644

Úroky

6821

Přijaté příspěvky - členské

50.790,--

6822

Přijaté příspěvky - dary

22.500,--

6,31

Celkem

73.296,31
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Přehled přijatých darů od členů - obcí
P.č.

Člen - OBEC

Dar Kč

1

Obec Řepiště

4.500,-

2

Obec Slatina

1.000,-

3

Obec Václavov u Bruntálu

2.000,-

4

Městys Spálov

1.000,-

5

Obec Hlavnice

5.000,-

6

Obec Soběšovice

2.000,-

7

Obec Dolní Moravice

3.000,-

8

Obec Bukovec

1.500,-

9

Obec Dolní Životice

10

Obec Nižní Lhoty

2.000,-

CELKEM

22.500,-

500,-

Vývoj a stav fondů k rozvahovému dni
Spolek nedisponuje žádnými fondy.

Stav majetku a závazků k rozvahovému dni a jejich struktura
Veškerý majetek Spolku k 31. 12. 2013 představuje pouze hotovost v pokladně (ve výši Kč 500,-) a na
běžném účtu (ve výši Kč 75.416,65). Pohledávky a závazky k danému datu nebyly vykázány.

Celkový objem nákladů
Celkový objem nákladů dosáhl v roce 2013 výše Kč 45.295,-. Podrobné členění nákladů je uvedeno
v následující tabulce:
Číslo účtu

Položka – druh nákladů

501

Spotřeba materiálu

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentaci

518

Ostatní služby – organizační, poštovné, telekomunikace

521

Mzdové náklady (DPP účetní)

549

Ostatní provozní náklady

Celkem

Částka Kč
130,2.771,300,36.417,5.400,277,45.295,-

Hospodářský výsledek (zisk) činil v roce 2013 Kč 28.001,31.
Daňové přiznání SPOV MSK za rok 2013 bylo odevzdáno na Finančním úřadě pro
Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Frýdek-Místek dne 18. února 2014.
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