Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova
Moravskoslezského kraje
za rok 2015
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I. Základní informace o spolku
Název: Spolek pro obnovu venkova České republiky
Sídlo: Bělotín 151, PSČ 753 64
Právní forma: hlavní spolek
Registrace: Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci
IČ: 64937178
Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje
Název: Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje (SPOV MsK)
Sídlo: Třanovice č. p. 250, PSČ 739 53
Registrace:
Právní forma: pobočný spolek
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,
kdy se ke členství 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.
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.
1.
2.
3.
4.
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6. Spolupracovat na realizaci a rozvoji programů a strategií 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.
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) 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
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e) volit spolkové funkcionáře a být volen do spolkových orgánů
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.
c)
Pobočné spolky – krajské organizace
SPOV ČR má své zastoupení ve všech třinácti krajích ČR.
Povinnosti pobočného spolku vůči Spolku:
a) zvolit zástupce pobočného spolku do předsednictva Spolku,
b) pravidelně zpravovat o činnosti pobočného spolku,
c) vzájemně informovat členy o dění ve Spolku.

Foto 1: Členové SPOV MsK na odborné exkurzi po slovenských Dedinách roka – kaštiel Svätý Anton
Orgány Spolku
1. Valná hromada
2. Předseda a místopředseda
3. Předsednictvo
4. Revizní komise

4

Valná hromada
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.

Předseda a místopředseda
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
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)
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rozhodování o užití prostředků Spolku v rámci schváleného rozpočtu
rozhodování o využití jména Spolku a jednání za Spolek
navrhování programu valné hromady
zabezpečení plnění usnesení valné hromady
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.
f)
g)
h)
i)
j)

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

Ing. Petr Martiňák

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

starosta
starosta
starosta
čestná
členka
tajemnice

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

starosta@velkapolom.cz
starosta@dolnizivotice.cz
petr50p@email.cz
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 za pobočný spolek účastní
předseda SPOV MsK, případně delegovaný člen předsednictva SPOV MsK.
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Foto 2: Předsednictvo SPOV Moravskoslezského kraje
Revizní komise
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
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Majetek a hospodaření 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.
Zánik spolku a způsob jeho majetkového vypořádání
1. Spolek zaniká zrušením Hlavního spolku.
2. Spolek zaniká usnesením valné hromady.
3. Spolek zaniká rozhodnutím nadpoloviční většiny členů.
4. 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
Celostátní Spolek vydává celoročně ve spolupráci s NS MAS ČR Zpravodaj venkova
(www.spov.org). Aktuality z činnosti pobočného spolku jsou zveřejněny na
http://sov.tranovice.org/dokumenty[1424]-[cz]-spov-cr. Pobočný spolek vydal v roce 2015
aktuální informační leták s přihláškou do Spolku.
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.
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. 2015

Obce
94

Fyzické osoby
13

Organizace
5

Celkem
112

Členství ve Spolku zahájily v roce 2015 tyto obce: Březová, Darkovice, Kobeřice
a tyto fyzické osoby: Antonín Kwaczek, Helena Rašová.
Ukončení členství: obec Oborná a Ing. Jiří Pchálek
SPOV MsK je co do počtu členů druhým největším pobočným spolkem v zemi po SPOV
Olomouckého kraje. SPOV Moravskoslezského kraje tvoří 13 % celorepublikové členské
základny.
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III. Aktivity SPOV MsK v roce 2015
Leden
Valné hromady SPOV ČR v Praze se za Moravskoslezský kraj zúčastnilo 9 členů. SPOV
MsK byl prezentován na výstavě Regiontour v Brně na stánku SPOV ČR, tajemnicí byla
zajišťována jednodenní služba.

Foto č. 3: Ze schůze předsednictva SPOV MsK v Komorní Lhotce, únor 2015
Únor
19. února 2015 se v Komorní Lhotce konala členská schůze, zahájená nejprve prohlídkou
místního historického evangelického kostela. Na schůzi prezentovala Hana Gavlasová, Úřad
Regionální rady, „Možnosti čerpání dotačních prostředků pro rozvoj venkova 20142020“. Dále se zajímavou prezentací „MAS a nové operační programy„ vystoupil Jiří Krist,
místopředseda výboru NS MAS České republiky. Následovala prezentace brožury „Vesnice
Moravskoslezského kraje roku 2014“, vydané krajským úřadem a knihy „Tvář venkova:
Venkovské stavby 2014“ včetně jejího předání přítomným členům. Poslankyně p. Váhalová
připomněla, že SPOV může podávat legislativní připomínky, projevila ochotu posílat SPOV
MsK k dispozici legislativní plán vlády tak, aby členové mohli reagovat připomínkami.
Moravskoslezský kraj, odbor regionálního rozvoje přidělil individuální příspěvek na aktivity
SPOV MsK ve výši 50 tis. Kč (propagační leták, pořádání 4 seminářů pro starosty a exkurze
za dobrými příklady z praxe).
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Březen
Již tradičně byly všechny obce kraje obeslány výzvou krajské organizace k hojné účasti na
Soutěži vesnice roku 2015. Za krajskou organizaci byl potvrzen do krajské komise p.
Martiňák, starosta obce Horní Tošanovice. Byly vydány nové propagační letáky SPOV MsK.
Duben
16. dubna 2015 se uskutečnila schůze členů v prostorách Krajského úřadu v Ostravě. Pořádání
dubnové schůze v těchto místech je již tradiční. „Financování sociálních služeb 2015+ a
podmínky podpory nově vznikajících sociálních služeb“ přednesl Mgr. Aleš Neuwirth,
vedoucí ekonomického oddělení odboru sociálních věcí, Moravskoslezský kraj. Další
vystoupení „Jak mohou obce využít nový Operační program Zaměstnanost“ přednesla
Markéta Uhrová, ředitelka NNO Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., Třinec.
Místopředseda podal informaci o tom, že v rámci Regionální stálé konference se spontánně
sešli zástupci venkovských oblastí, aby nominovali tyto zástupce do pracovních skupin: p.
Míček (SPOV), p. Usvald (MAS), p. Machýček (SMO), p. Klouda (Rýmařov, za
podnikatele). Z předsednictva byl podán návrh na novou tabulku pro Regionální akční plán,
neboť je třeba podchytit všechny projekty v území. Je možno využít úlohu MAS, které na to
kapacity mají. Spolek byl přizván na zasedání Celostátní sítě pro venkov v Opavě, kde jedna
z jeho připravovaných akcí – odborná exkurze na Slovensko – byla zařazena do plánu akcí
s podporou CSV.
Květen
Byly zahájeny intenzivní práce na přípravě stanov krajské organizace – pobočného spolku,
jejichž existenci podmiňoval Krajský soud v Ostravě pro zápis do Rejstříku spolků, za
intenzivní pomoci tajemnice SPOV ČR a advokátky. Za účelem schválení stanov předseda
svolal mimořádnou valnou hromadu v červnu do Neplachovic.
Dva zástupci naší organizace se 27. - 28. května účastnili celostátního setkání škol obnovy
venkova ČR v Modré. Tajemnice SPOV MsK se účastnila zasedání revizní komise SPOV ČR
v Olomouci, kde byla zvolena do funkce předsedkyně komise.

Foto 4: Mimořádná valná hromada SPOV MsK v Neplachovicích
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Červen
18. června 2015 schválila na mimořádné valné hromadě v Neplachovicích přítomná členská
základna nové stanovy SPOV MsK. Díky tomu mohl potom ihned hlavní Spolek požádat o
zápis krajské organizace do Rejstříku spolků.
Po ukončení VH podala na pokračující schůzi Denisa Toráčová z KÚ Ostrava „Informace
k Regionálnímu akčnímu plánu“. „Zajímavé nápady ke společenskému rozvoji obce“
přednesla Kateřina Kočí, předsedkyně spolku Actaea, Karlovice u Vrbna pod Pradědem.
Mnozí přítomní tak poprvé slyšeli slovo „questing“ i jeho význam. Na závěr nabídla členům
Spolku paní starostka Schreierová prohlídku zámku, ve kterém se schůze konala.
Všem členům byla rozeslána Výroční zpráva SPOV MSK za rok 2014 v elektronické
formě.
Ve dnech 8. - 10. června navštěvovala soutěžící obce v Moravskoslezském kraji krajská
hodnotitelská komise SVR 2015.

Protokol o vyhodnocení soutěže Vesnice Moravskoslezského kraje
roku 2015
I. Průběh soutěže
Do krajského kola soutěže Vesnice roku 2015 se v Moravskoslezském kraji přihlásilo pouze 8
obcí.
Na základě návrhů garantů soutěže jmenoval předseda komise krajského kola
soutěže členy hodnotící komise. Krajská komise na svém prvním jednání 27. 4. 2015 byla
seznámena s podmínkami letošního ročníku soutěže VR 2015. Dopravu členů hodnotící
komise do přihlášených obcí zajistil Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Ve dnech 8. 6.
2015 – 10. 6. 2015 navštívila komise všechny přihlášené obce. Na posouzení každé jednotlivé
obce si komise předem vyhradila 120 minut. Vlastní posouzení se skládalo zpravidla ze dvou
částí:
1. Prezentace obce (starosta, případně 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 člena hodnotící komise – v obci Stará Ves nad
Ondřejnicí. V rámci závěrečného hodnocení komise zpracovala Protokol o vyhodnocení
soutěže.
II. Složení hodnotící komise
Předseda komise:
Mgr. Tomáš Machýček, starosta obce Jeseník nad Odrou, vítěz
ročníku 2013
Místopředseda:

Bc. Jan Tomiczek, starosta obce Třanovice, vítěz ročníku 2014

Tajemnice:

Ing. Arch. Alena Čáchová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Členové:

Ing. Iva Škrovová, zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou
tvorbu a Ministerstva životního prostředí ČR, hodnocení péče o zeleň a
životní prostředí
Ing. Dalibor Dvořák, zástupce Svazu měst a obcí ČR, starosta obce
Stará Ves nad Ondřejnicí
Ing. Petr Martiňák, zástupce Spolku pro obnovu venkova ČR, starosta
obce Horní Tošanovice
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PhDr. Marie Šedá, Svaz knihovníků a informačních pracovníků
Ing. Martin Benda, 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.

Služovice

Opava

835

www.sluzovice.cz

8. 6. 2015

2.

Hlavnice

Opava

627

www.obechlavnice.cz

8. 6. 2015

3.

Stěbořice

Opava

1433

www.steborice.cz

8. 6. 2015

4.

Slavkov

Opava

1947

www.slavkov-u-opavy.cz

9. 6. 2015

5.

Otice

Opava

1413

www. otice.cz

9. 6. 2015

6.

Uhlířov

Opava

341

www.uhlirov.cz

9. 6. 2015

7.

Kunín

Nový Jičín

1889

www.kunin.cz

10. 6. 2015

8.

Těrlicko

Karviná

4385

www.terlicko.cz

10. 6. 2015

IV. Udělená ocenění
Na základě návštěv jednotlivých obcí, předložených žádostí a prezentací, komise rozhodla o
udělení následujících ocenění:
Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2015 s právem užívat titul „Vesnice
Moravskoslezského kraje roku 2015“ získala obec Kunín okr. Nový Jičín
Modrá stuha za společenský život

- obci Slavkov, okres Opava

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

- obci Hlavnice, okres Opava

3. místo v krajské soutěži

- obci Služovice, okres Opava

Cena naděje pro živý venkov
Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Diplom za podporu volnočasových a sportovních aktivit
Diplom za podporu tradic venkova
Diplom za občanskou pospolitost

- obci Stěbořice, okres Opava
- obci Kunín, okres Nový Jičín
- obci Těrlicko, okres Karviná
- obci Uhlířov, okres Opava
- obci Otice, okres Opava

Zlatá cihla
A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů – nebyla udělena
B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
- obci Hlavnice za obnovu a
údržbu bývalé sýpky dnes hasičské zbrojnice
C – nové venkovské stavby
- obci Otice za nově vybudovanou
smuteční síň
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Stručná charakteristika obcí oceněných stuhami:
Zlatá stuha: Obec Kunín hodnotící komisi zaujala dlouhodobým koncepčním přístupem
k rozvoji obce, uchováním paměti místa, jehož historie se promítá do současnosti. Dále
ocenila začlenění dětí a mládeže do života vesnice, rozvíjení občanské a vesnické pospolitosti,
která je dobrým vkladem do rozvoje obce v následujících letech.
Modrá stuha: Obec Slavkov – za přesgenerační propojení společenského života v obci.
Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 10. 6. 2015

Podpisy členů komise

Foto 5: Členská schůze SPOV MsK 15. 10. 2015 na zámku v Kuníně
Červenec - Srpen
U Krajského soudu v Ostravě proběhl konečně zápis pobočného spolku SPOV MsK do
Spolkového rejstříku ČR podle nových předpisů.
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola SVR 2015 dne 31. července 2015 v Kuníně
– vítězi krajského kola. Do krajského kola se v tomto roce přihlásilo pouze 8 obcí, což byl
opět v našem kraji nepříjemný návrat k nízké účasti v soutěži.
Byl odevzdán text o prezentaci SPOV MsK do knihy o vítězích SVR za posledních 20 let
v Moravskoslezském kraji, kterou připravovala obec Jeseník nad Odrou, loňský celostátní
vítěz SVR.
Září
Členové krajské organizace se zúčastnili 16.-18. září odborné exkurze po „Dedinách roka“ na
Slovensku, kterou s přispěním CSV pořádala Škola obnovy venkova v Třanovicích. Osm
slovenských vesnic v průběhu tří dnů ukázalo vynikající výsledky především v oblasti
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sociální a komunitní pospolitosti včetně mnoha projektů realizovaných z PRV. Doprovod
exkurzi obětavě vykonávali místopředsedové SPOD p.. Čuchtová a p. Ďurčenka. Za to jim
patří velký dík.
Říjen
Členská schůze proběhla 15. října 2015 na zámku v Kuníně. Podle tradice byla věnována
letošnímu ročníku SVR 2015, představení vítěze a diskuzí k průběhu soutěže. V další části se
také diskutovalo k pokračování projektu SMO ČR „Podpora meziobecní spolupráce.
20. října 2015 se v obci Třanovice pořádala konference RODINA!!!. Akci pořádala obec
Třanovice a Škola obnovy venkova Třanovice za podpory MMR ČR a předsednictva SPOV
ČR. Vedení pracovní skupiny pro rodinu, která byla ustanovena v celostátním Spolku,
připravilo program konference v návaznosti na Program podpory rodiny schválený v roce
2011 SPOV ČR.
Prosinec
Dne 1. prosince se zástupci pobočného spolku účastnili Výroční valné hromady SPOV ČR
v Praze. Výroční valná hromada SPOV MSK se konala 16. prosince 2015 ve Velké Polomi.
Účastnilo se 40 členů. V jejím průběhu byly schváleny Zpráva o činnosti za rok 2015, Zpráva
revizní komise a Zpráva o rozpočtu 2015 a návrh rozpočtu 2016. Po ukončení řádného
programu následovala přednáška ředitele Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě p.
Zajíčka k problematice trvalých vztahů v rodině.

Foto 6: Z přednášky o trvalých vztazích v rodině, Velká Polom 16. 12. 2015
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IV. Přehled nákladů a výnosů SPOV MSK za období od 1. 1. do 31. 12. 2015
Výnosy v členění dle zdrojů za rok 2015
Celkový objem výnosů dosáhl 154 949,následující tabulce:
Číslo účtu

Kč. Podrobné členění je uvedeno v

Položka – druh výnosů

Částka Kč

602

Tržby za služby

27 004,-

6821

Přijaté příspěvky - členské

60 945,-

6822

Přijaté příspěvky - dary

17 000,-

691

Provozní dotace

50 000,-

Celkem

P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Soupis členských darů 2015
Obec Řepiště
Dušan Lederer
Obec Dolní Životice
Obec Slatina
Obec Horní Tošanovice
Obec Nižní Lhoty
Obec Nýdek
Obec Komorní Lhotka
Obec Kunín
CELKEM

154 949,-

Kč
1 000
1 000
1 000
1 000
3 000
1 000
2 000
6 000
1 000
17 000

Došlo dne
25. 3.
30. 4.
17. 6.
17. 6.
22. 7.
30. 7.
4. 8.
12. 10.
2. 11.

Platba
Fio
pokladnou
Fio
Fio
Fio
Fio
Fio
Fio
Fio

Spolek nedisponuje žádnými fondy.

Stav majetku a závazků k rozvahovému dni a jejich struktura
Veškerý majetek Spolku k 31. 12. 2015 představuje pouze hotovost v pokladně (Kč 7 169,-) a na
běžném účtu (ve výši Kč 62 758,11). Na účtu 381 – náklady příštích období byl zůstatek 333,- Kč –
uhrazená jízdenka na počátek ledna 2016 a další zůstatek byl na účtu 342 – Ostatní přímé daně 150,Kč – neuhrazená srážková daň za měsíc prosinec 2015.

Celkový objem nákladů v roce 2015
Celkový objem nákladů dosáhl výše 166 634,80 Kč. Podrobné členění nákladů je uvedeno
v následující tabulce:
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Číslo účtu

Položka – druh nákladů

Částka Kč

501

Spotřeba materiálu

10 369,-

512

Cestovné

31 259,-

513

Náklady na reprezentaci

518

Ostatní služby – organizační, poštovné, telefon

50 515,-

521

Mzdové náklady (DPP předseda, tajemnice, účetní)

58 150,-

549

Ostatní provozní náklady

Celkem

15 921,80

420,166 634,80

*V položkách 501 a 518 jsou zahrnuty náklady k dotaci 50 000,- Kč.

Hospodářský výsledek (ztráta) v roce 2015 činil 11 685,80 Kč.
Daňové přiznání SPOV MsK za rok 2015 bylo odesláno na Finanční úřad pro
Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Frýdek-Místek dne 24. března 2015, účetní závěrka
s přílohami byla zaslána Krajskému soudu v Ostravě – Pobočka Olomouc dne 8. dubna 2016.

Foto 7: Z odborné exkurze po slovenských Dedinách roka – Špania dolina, září 2015
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