Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova
Moravskoslezského kraje
za rok 2014

Úvodní slůvko
Náš život se skládá z po sobě jdoucích etap růstu a rozvoje, kterými procházíme od
narození až do smrti, a každá z těch etap rozvoje je velmi důležitá a nelze žádnou vynechat.
Jsem přesvědčen, že i naše spolková činnost prochází různými etapami rozvoje a růstu.
Žijeme v prostředí stále se měnících podmínek, vnějších i vnitřních vlivů, dovedeme reagovat
a přitom si zachováváme svou identitu a víme, kam směřujeme, o co usilujeme. Rok 2014 je
uzavřením jedné z etap. Byli zvoleni v mnoha případech noví představitelé obcí, bylo zvoleno
nové vedení krajského i republikového spolku. Co je potěšitelné, je skutečnost, že členská
základna přibývá co do počtu, a to díky i fyzickým osobám (zejména z řad bývalých starostů).
Spolek pro obnovu venkova má od začátku své existence jistě ušlechtilé cíle. Cíle se samy
nejsou schopny naplňovat, naplňování cílů je odvislé od každého jednotlivého člena. Dovolím
si popřát spolku jako celku i jednotlivým členům úspěšnou další etapu.
Zachovejme si optimismus a dobrého ducha v naší činnosti.

Bc. Jan Tomiczek
předseda SPOV MsK 2001-2014
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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.
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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.
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.
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.
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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.
 Účastníkem valné hromady je každý člen Spolku.
 Do výlučné pravomoci 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 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.
 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 organizační jednotkou Spolku pro obnovu venkova České republiky
v postavení pobočného spolku s vlastní právní subjektivitou.
4. Cíle SPOV MSK jsou shodné s cíli celostátního SPOV, které jsou dané jeho
Stanovami. SPOV MSK hájí zájmy venkova v Moravskoslezském kraji a je aktivním
partnerem orgánů kraje.
5. Předmětem činnosti SPOV MSK je proto:
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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.
b) Delegování zástupců do krajských orgánů (pracovních skupin, výborů a komisí), pro
něž to bude SPOV MSK považovat za vhodné.
c) Zprostředkování informací a zkušeností mezi členy v oblastech, které si určí členové
prostřednictvím orgánů SPOV MSK.
d) Informování veřejnosti, veřejné správy, médií, podnikatelského a neziskového
sektoru o problematice venkova, o potřebách venkovských obcí a o příležitostech
jejich rozvoje.
e) 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.
a)

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 (11-ti členné)
c. Tajemník
d. Revizní komise (3 členná)
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 je čtyřleté.
12. O změnách tohoto statutu rozhoduje valná hromada krajské organizace.
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Předsednictvo
Valnou hromadou 11. 12. 2014 ve Větřkovicích skončilo dosavadní předsednictvo své tříleté
funkční období, bylo zvoleno nové předsednictvo a odsouhlasena změna volebního období na
dobu čtyř 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,
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 delegovaný člen předsednictva SPOV MSK.
Revizní komise
Revizní komise je tříčlenná, volená valnou hromadou na dobu čtyř 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 11. 12. 2014 ve Větřkovicích:
Ing. Karel Obluk – člen SPOV MSK
Dagmar Novosadová, DiS. – starostka obce Kunín
Mgr. Jan Konečný – starosta obce Nýdek
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

Obec Velká Polom
Mikroregion Matice Slezská
Obec Dolní Životice
Mikroregion Hvozdnice

Petr Pastrňák

člen SPOV MSK

Luděk Míček

starosta

Ing. Rostislav Kocián

starosta

Obec Slatina
Mikroregion Bílovecko
Obec Třemešná
Mikroregion Osoblažsko

Bc. Jan Tomiczek

starosta

Obec Třanovice

starosta@velkapolom.cz
starosta@dolnizivotice.cz
petr50p@email.cz
starosta@obecslatina.cz
starosta@tremesna.cz
starosta@tranovice.cz
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Ing. Petr Martiňák

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

starosta

starosta
starosta
čestná
členka
tajemnice

Obec Horní Tošanovice
Sdružení obcí povodí
Stonávky
Obec Sudice
Sdružení mikroregionu
Hlučínska
Obec Hrádek
Sdružení obcí Jablunkovska

urad@hornitosanovice.cz

starosta@obecsudice.cz
starosta@obechradek.cz

Poslanecká sněmovna ČR

dana.vahalova@seznam.cz

ŠOV Třanovice, o.p.s.

sov@tranovice.org

Publicita, informovanost, sekretariát SPOV MSK
Celostátní Spolek vydává celoročně ve spolupráci s NS MAS ČR Zpravodaj venkova
(www.spov.org).
Aktuality
krajské
organizace
lze
nalézt
na
http://sov.tranovice.org/dokumenty[1424]-[cz]-spov-cr. Krajská organizace má vlastní
informační leták s přihláškou.
Sekretariát SPOV MSK: Třanovice č. 1, Kapplův dvůr, 739 53 Třanovice, sov@tranovice.org.
V kanceláři působí tajemnice a účetní SPOV MSK, je zde uložen archiv Spolku.
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. 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.

Foto 1: Zasedání předsednictva SPOV MSK v knihovně obce Dívčí Hrad na Osoblažsku
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II. Stav členské základny SPOV MSK
Datum
31. 12. 2014

Obce
92

Fyzické osoby
12

Organizace
5

Celkem
109

Členství ve Spolku zahájily v roce 2014 tyto obce: Tvrdkov, Býkov-Láryšov,
a tyto fyzické osoby: Dušan Lederer, Petr Pastrňák, Ing. Karel Obluk.
Ukončení členství: obec Markvartovice
SPOV MSK je co do počtu členů druhou největší krajskou organizací v zemi. SPOV ČR má
865 členů. Krajská organizace Moravskoslezského kraje tvoří 13 % celorepublikové členské
základny.

III. Aktivity SPOV MSK v roce 2014
Leden
Členské obce a zároveň i všechny obce v kraji byly poprvé jmenovitě osloveny, kdo má zájem
o účast a prezentaci na akci „Má vlast cestami proměn“. Rovněž byla zaslána nabídka na
vedení kraje k převzetí patronace nad letošním ročníkem akce po vzoru jiných krajů, bohužel,
nesetkala se s odezvou. Zájem projevilo a do akce se přihlásilo šest obcí a přihlásila se také
krajská organizace SPOV, aby těmto obcím mohla uhradit náklady na výrobu posterů, jak
bylo rozhodnuto předsednictvem.
Únor
20. února 2014 se ve Staré Vsi nad Ondřejnicí uskutečnila první letošní členská schůze za
přítomnosti předsedy SPOV ČR p. Kavaly. Na schůzi byl představen výkonný tajemník
SPOV ČR p. Rampas, který vystoupil s prezentací „Posílení úlohy SPOV ČR - aktivity ve
vyjednávání o novém plánovacím období EU 2014 - 2020 a využití metody LEADER".
Dále se zajímavou prezentací „Zkušenosti s tvorbou pracovních míst na venkově“
vystoupil p. Chovančák, starosta obce Hlinka, předseda správní rady Osoblažského cechu,
o.p.s.
Byl odsouhlasen rozpočet SPOV MSK pro rok 2014. Členům krajské organizace byly
rozdány knihy Tvář venkova 2013. Zainteresovaní předsedové hodnotitelských komisí z řad
starostů se korespondenčně vyjadřovali k připomínkám a návrhům změn podmínek SVR.
Velkým rozčarováním byla informace, že na POV vyčlenil náš kraj pro rok 2014 pouhých 8
mil. Kč. Byla aspoň organizována rychlá korespondenční anketa mezi členy pro stanovení
podmínek, jak provést ideální alokaci mezi projekty obcí a mikroregionů.
Březen
Již tradičně byly všechny obce kraje obeslány výzvou Krajské organizace SPOV MSK
k účasti na vyhlášené SVR 2014 a dále výzvou k účasti na info semináři k SVR. Za krajskou
organizaci byl potvrzen do krajské hodnotitelské komise p. Pastrňák, starosta obce
Markvartovice.
Duben
17. dubna 2014 se uskutečnila schůze členů v prostorách Krajského úřadu v Ostravě. Pořádání
dubnové schůze v těchto prostorách je již tradiční. P. Krömerová z odboru sociálního, KÚ
Ostrava přítomným členům představila „Komunitní plán sociálních služeb a podíl obcí na
spolufinancování sociálních služeb“. Další vystoupení měl připraveno náš dlouholetý člen p.
architekt Haluza na téma „Územní plán – souhrn aktuálních přání a požadavků
jednotlivců nebo ucelená a logická koncepce územního rozvoje obce?“ a dále „Územní
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plán – očekávaný obsah a vztah k ceně díla“. Všem členům byla rozeslána Výroční zpráva
SPOV MSK za rok 2013 v elektronické formě.
Pokračovala účast zástupců Spolku (p. Kožušník nebo p. Tomiczek) v komisi pro
Integrovanou územní investici Ostravské aglomerace.
Ve dnech 24. – 26. dubna se 5 členů krajské organizace účastnilo studijní cesty na Slovensko
po „Dedinách roka“, organizované slovenským SPOD a SPOV ČR. Šlo o velmi zdařilou a
inspirativní akci.
Květen
10. května 2014 se na Vyšehradě v Praze uskutečnila akce Má vlast cestami proměn, na které
se poprvé prezentovaly i obce z MSK kraje: Bruzovice, Jeseník nad Odrou, Kunín,
Neplachovice, Píšť a Sudice.
Ve dnech 20. – 22. května 2014 organizovala ŠOV Třanovice, o. p. s. studijní cestu do
Centra rozvoje v České Skalici a do Polska. Této cesty se účastnilo i 12 členů SPOV MSK.
Kromě návštěvy rozvojových projektů v obcích MAS Mezi Úpou a Metují byla velkou
zajímavostí pro ubytované díky svému osudu i samotná Vila Čerych v České Skalici. Jeden
den byl věnován návštěvě polského městečka Bardo, které je vyhlášeným poutním místem a
v oblasti jednou z nejúspěšnějších místních samospráv v čerpání dotací. Inspirací pro turistiku
byl Národní park Stolové hory.

Foto 2: Účastníci studijní cesty na schodišti Vily Čerych v České Skalici
Dva zástupci krajské organizace se 28. května účastnili celostátního setkání škol obnovy
venkova ČR v Lukách nad Jihlavou. Tajemnice SPOV MSK se dne 27. května účastnila
zasedání revizní komise SPOV MSK v Bělotíně.
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Červen
19. června 2014 se členská schůze uskutečnila v obci Dívčí Hrad na Osoblažsku. V programu
byla prezentace z aktualit místní meziobecní spolupráce a dále se představili zástupci
stavební fakulty VŠB – TU Ostrava s prezentací oblastí možné spolupráce pro obce. Na
závěr se uskutečnila exkurze po místních realizovaných projektech – zámek Slezské
Rudoltice, úzkokolejná dráha v Třemešné a zámek Linhartovy.
Ve dnech 16. – 19. června navštěvovala soutěžící obce v kraji krajská hodnotitelská komise
Soutěže vesnice roku 2014.
Členové SPOV MSK byli korespondenčně vyzváni k účasti a podpoře demonstrace před
ministerstvem dopravy v Praze ohledně projednávání podpory venkovské ekonomiky v ČR
z Evropských fondů. Rovněž členka našeho předsednictva, p. poslankyně Váhalová, oslovila
v interpelacích ministra s žádostí o podporu malého podnikání, o podporu malých a středních
živnostníků našeho venkova.
Červenec - Srpen
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola SVR 2014 dne 1. srpna v Třanovicích – vítězi
krajského kola. Do krajského kola se v tomto roce přihlásilo 17 obcí – po mnohých letech pro
Moravskoslezský kraj rekordní účast.

Foto 3: Z vyhlášení Vesnice roku 2014 Moravskoslezského kraje v Třanovicích

Protokol o vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2014
v Moravskoslezském kraji
I. Průběh soutěže
Do krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 se v Moravskoslezském kraji přihlásilo 17 obcí.
Na základě návrhů garantů soutěže jmenoval předseda komise krajského kola soutěže členy
hodnotící komise. Krajská komise na svém prvním jednání 6. 5. 2014 stanovila program
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návštěv jednotlivých obcí. Dopravu členů hodnotící komise do přihlášených obcí v průběhu
jejich hodnocení zajistil Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Ve dnech 16. 6. – 19. 6. 2014
navštívila komise všechny přihlášené obce. Na posouzení každé jednotlivé obce si komise
předem vyhradila 90 minut. Vlastní posouzení se skládalo zpravidla ze dvou částí:
1. Prezentace obce (zpravidla starosta, někteří členové rady / zastupitelstva obce,
zástupci zájmových organizací, zástupci podnikatelů v obci)
2. Prohlídka obce (prohlídka objektů uvedených v přihlášce a v charakteristice obce;
stavby přihlášené do soutěže „Zlatá cihla“, místní knihovna, prohlídka dalších
zajímavých míst v obci)
Závěrečné hodnocení soutěže proběhlo v sídle předsedy hodnotící komise – v obci Řepiště. V
rámci závěrečného hodnocení komise zpracovala Protokol o vyhodnocení soutěže.
II. Složení hodnotící komise
Předseda komise: Rostislav Kožušník, starosta obce Řepiště, vítěz ročníku 2012
Místopředseda:

Mgr. Tomáš Machýček, starosta obce Jeseník nad Odrou, vítěz
ročníku 2013

Tajemník:

Ing. Zuzana Šebestíková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Členové:

Ing. Iva Škrovová, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
a Ministerstva životního prostředí ČR, hodnocení péče o zeleň a životní
prostředí
Bc. Anna Mužná, zástupce Svazu měst a obcí ČR, starostka obce Skotnice
Petr Pastrňák, zástupce Spolku pro obnovu venkova ČR, starosta obce
Markvartovice
PhDr. Marie Šedá, Svaz knihovníků a informačních pracovníků
Bc. Markéta Bubíková, Ministerstvo zemědělství ČR
Mgr. 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.

Otice

Opava

1367

www.otice.cz

16.6.2014

2.

Dolní Životice Opava

1140

www.dolnizivotice.cz

16.6.2014

3.

Valšov

Bruntál

265

www.obecvalsov.cz

16.6.2014

4.

Slavkov

Opava

1932

www.slavkov-u-opavy.cz

16.6.2014

5.

Raduň

Opava

1005

www.obec-radun.cz

17.6.2014

6.

Uhlířov

Opava

344

www.uhlirov.cz

17.6.2014

7.

Oldřišov

Opava

1356

www.oldrisov.cz

17.6.2014

8.

Rohov

Opava

613

www.rohov.cz

17.6.2014

9.

Ostravice

Frýdek-Místek

2443

www.obec-ostravice.cz

18.6.2014

10.

Pržno

Frýdek-Místek

1059

www.przno.cz

18.6.2014

11.

Palkovice

Frýdek-Místek

3223

www.palkovice.cz

18.6.2014
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12.

Třanovice

Frýdek-Místek

1040

www.tranovice.cz

18.6.2014

13.

Žabeň

Frýdek-Místek

770

www.zaben.cz

18.6.2014

14.

Kunín

Nový Jičín

1886

www.kunin.cz

19.6.2014

15.

Slatina

Nový Jičín

743

www.obecslatina.cz

19.6.2014

16.

Olbramice

Ostrava-město

660

www.obecolbramice.cz

19.6.2014

17.

Darkovice

Opava

1351

www.darkovice.cz

19.6.2014

IV. Udělená ocenění
Na základě návštěv jednotlivých obcí, předložených žádostí a prezentací, komise rozhodla o
udělení následujících ocenění:
Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2014 s právem užívat titul
„Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2014“
- obci Třanovice,
okres Frýdek-Místek
Modrá stuha za společenský život

- obci Slatina, okres Nový Jičín

Bílá stuha za činnost mládeže

- obci Kunín, okres Nový Jičín

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

- obci Slavkov, okres Opava

Oranžová stuha za spolupráci obce
a zemědělského subjektu

- obci Uhlířov, okres Opava

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

- obci Dolní Životice, okres Opava

3. místo v krajské soutěži obcí

- obci Palkovice,
okres Frýdek-Místek

Cena naděje pro živý venkov

- obci Oldřišov, okres Opava

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

- obci Třanovice,
okres Frýdek-Místek

Diplom za podporu a rozvoj kulturních tradic

- obci Ostravice,
okres Frýdek-Místek

Diplom za vzornou péči o sakrální stavby v obci

- obci Rohov, okres Opava

Diplom za rozvoj pospolitosti občanů

- obci Olbramice,
okres Ostrava-město
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Diplom za iniciativní přístup mládeže k obci jako místu pro život
- obci Otice, okres Opava
Diplom za podporu umělecké činnosti pro veřejný prostor - obci Žabeň, okres Frýdek-Místek
Diplom za integraci osob se zdravotním handicapem

- obci Pržno, okres Frýdek-Místek

Diplom za podporu tradic venkova

- obci Valšov, okres Bruntál

Zlatá cihla
A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů – obci Raduň za obnovu Vošárny
(dům č. p. 50)
B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

– obci Slavkov za rekonstrukci
hasičské zbrojnice

C – nové venkovské stavby

– obci Darkovice za stavbu kostela
sv. Hedviky

Stručná charakteristika obcí oceněných stuhami:
Zlatá stuha: Obec Třanovice hodnotící komisi zaujala především dlouhodobým koncepčním
přístupem k rozvoji obce v duchu myšlenek Programu obnovy venkova, pestrou
spolkovou činností, ekumenickým soužitím obyvatel obce, péčí o krajinu, úctou
k tradicím, neutuchajícími aktivitami občanů a jedinečnou spolupráci
s podnikatelskými subjekty.
Oranžová stuha: Obec Uhlířov – za příkladnou spolupráci obce se zemědělským subjektem.
Modrá stuha: Obec Slatina – za velký počet spolkových a společenských aktivit.
Bílá stuha: Obec Kunín - za zapojení dětí do života obce, spolupráci základní a mateřské
školy s obcí, aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práci s dětmi v knihovně.
Zelená stuha: Obec Slavkov – za koncepční přístup k tvorbě veřejných prostranství obce
a za citlivé zakomponování zeleně do venkovského prostoru.

Září
Ve dnech 10. – 12. září 2014 se konala v Karlově Studánce konference Výrobní, montánní a
řemeslná činnost na venkově a její vliv na utváření vesnických sídel a zástavby. Národní
památkový ústav přizval krajskou organizaci k partnerství na akci. Na konferenci vystoupil
se svým příspěvkem „Obnova dřevěných mlýnků v Regionu Slezská brána„ náš člen p. Lysek.
Byla zpracována a na ústředí odevzdána Zpráva o činnosti SPOV MSK od listopadu 2013 do
října 2014.
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Proběhla kontrola zápisu pobočného spolku do Spolkového rejstříku ČR podle nových
předpisů. Bylo zjištěno, že moravskoslezská organizace se v rámci chyby přepisu do nového
rejstříku v dané evidenci nevyskytuje. Jelikož pobočný spolek se nemůže o své vůli nechat
zapsat do tohoto rejstříku, bylo ústředí Spolku požádáno o nápravu.
Říjen
Členská schůze proběhla 23. října 2014 v Třanovicích. Podle tradice byla věnována
letošnímu ročníku SVR 2014 a také projektu SMO ČR „Podpora meziobecní spolupráce“,
jehož roční fungování zhodnotila krajská koordinátorka projektu p. Sylva Kováčíková. Na
schůzi se také dostavil náměstek hejtmana MSK p. Sikora, aby sdělil potěšující skutečnost, že
pro obce moravskoslezského kraje se kromě základní částky krajského POV „našla“ alokace
dalších 20 mil Kč, která by v následujících letech měla sloužit pro dofinancování obcí,
podávajících žádosti o projekty v jednotlivých operačních programech. Náměstek vyzval
krajskou organizaci, aby podala návrhy na formu využití alokace na rok 2015. Byla
organizována mailová dotazníková akce mezi členy SPOV MSK a následně se delegace
SPOV MSK účastnila jednání na krajském úřadě, kde byl diskutován návrh, aby byly tyto
prostředky použity na přípravu projektů pro budoucí plánovací období prostřednictvím
mikroregionů, které samy posoudí, jaké projekty podpoří.

Foto 4: Členové předsednictva SPOV MSK na jednání v Třanovicích
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Listopad
Byly připravovány materiály pro výroční valnou hromadu SPOV MSK a zároveň volební
valnou hromadu. Byla zpracována zpráva o činnosti za aktuální rok, která se stala součástí
Výroční zprávy SPOV ČR 2014.
Prosinec
Valná hromada se konala 11. prosince 2014 ve Větřkovicích. Na programu bylo zhodnocení
činnosti za rok 2014, revizní zpráva, schválení rozpočtu na příští rok a volby nového
předsednictva. Po skončení valné hromady nové předsednictvo zvolilo nového předsedu
Dušana Lederera a místopředsedu Rostislava Kožušníka (viz str. 7).
IV. Přehled nákladů a výnosů SPOV MSK za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Výnosy v členění dle zdrojů za rok 2014
Celkový objem výnosů dosáhl 66 199,26 Kč. Podrobné členění je uvedeno v
následující tabulce:
Číslo účtu

Položka – druh výnosů

Částka Kč

644

Úroky

6821

Přijaté příspěvky - členské

51 195,-

6822

Přijaté příspěvky - dary

15 000,-

4,26

Celkem

66 199,26

Soupis darů - členové SPOV MsK krajské organizaci na rok 2014
P. č.

Člen SPOV MSK

Kč

Došlo dne

Pozn. *

1

Obec Václavov

2 000

14.2.

Era

2

Obec Těrlicko

2 000

25.2.

Era

3

Obec Slatina

1 000

13.3.

Era

4

Obec Bukovec

1 500

18.3.

Era

5

Obec Píšť

2 000

22.10.

Fio

6

Obec Jeseník nad Odrou

2 000

16.4.

Era

7

Obec Dolní Životice

500

14.4.

Era

8

Obec Dolní Domaslavice

2 000

21.10.

Era

9

Obec Řepiště

1 000

29.4.

Era

10

Skotnice
CELKEM

1 000
15 000

8.9.

Era
* banka
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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. 2014 představuje pouze hotovost v pokladně (Kč 1 451,-) a na
běžném účtu (ve výši Kč 91 644,91). Pohledávky k danému datu nebyly vykázány, závazky z důvodu
neuhrazených mezd za období 10-12/2014 byly evidovány na účtu 331 – Zaměstnanci ve výši
Kč 9 605,- a účtu 342 – Ostatní přímé daně ve výši Kč 1 695,-.

Celkový objem nákladů v roce 2014

Celkový objem nákladů dosáhl výše 58 160,- Kč. Podrobné členění nákladů je uvedeno v následující
tabulce:
Číslo účtu

Položka – druh nákladů

Částka Kč

501

Spotřeba materiálu

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentaci

2 890,-

518

Ostatní služby – organizační, poštovné, telekomunikace

19 285,-

521

Mzdové náklady (DPP tajemnice, účetní)

29 420,-

549

Ostatní provozní náklady

Celkem

5 861,227,-

477,58 160,-

Hospodářský výsledek (zisk) v roce 2014 činil 8 039,26 Kč.
Daňové přiznání SPOV MSK za rok 2014 bylo odevzdáno na Finančním úřadu pro
Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Frýdek-Místek dne 27. února 2015.
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