
Zápis z valné hromady  
 Spolku pro obnovu venkova v Moravskoslezském kraji,  

konané dne 21. února 2019 v Jeseníku nad Odrou 
 

Počet přítomných členů:51                                              Počet platných hlasů: 66 
VH zahájena: v 10:07 hod                               Předsedající VH: Dušan Lederer 
 
1.  Valnou hromadu (dále VH) zahájil předseda Dušan Lederer a uvítal přítomné 

Starosta Jeseníku nad Odrou Mgr. Tomáš Machýček představil hostitelskou 
obec v krátké prezentaci. 
 

2.  V tomto okamžiku bylo na VH přítomno 50 členů s 65 platnými hlasy. 
Předsedající konstatoval, že VH je usnášeníschopná a dal hlasovat o návrhu 
programu, program byl schválen. 
 

3.  Bylo hlasováno o složení návrhové komise, byli zvoleni Aleš Salibor (Hlavnice), 
Mgr. Gabriela Daňková (Morávka), Petr Pastrňák (FO, Markvartovice). Bylo 
odhlasováno, že volební a mandátová komise bude spojena v jednu. Do 
volební a mandátové komise byli zvoleni:  Mgr. Anna Mužná (Skotnice), 
Monika Czepczorová (Bukovec), Dana Schreierová (Neplachovice). 
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Miroslav Jaworek (Střítež). Valná hromada 
vzala na vědomí, že zapisovatelkou VH bude Ing. Jana Liberdová (FO, 
Dobrá). 
 

4.  Zpráva předsednictva o činnosti krajské organizace 2015–2018 byla 
přednesena předsedou Dušanem Ledererem. Byla provedena kontrola plnění 
usnesení přechozí VH, konané 15. 2. 2018 ve Zbyslavicích. Místopředseda 
poděkoval odstupujícímu předsedovi za jeho činnost pro spolek v minulém 
období. 
 

5.   Dagmar Novosadová DiS., předsedkyně revizní komise SPOV MsK, přednesla 
Zprávu revizní komise SPOV MsK za rok 2018. 
 

6.   Následovala výzva předsedajícího k diskuzi nad oběma přednesenými 
zprávami. Nikdo se nepřihlásil. Obě zprávy VH schválila jednohlasně. 
 

7.   Valná hromada schválila Účetní závěrku 2018 a Výroční zprávu SPOV MsK 
2018 jednohlasně včetně souhlasu s převedením hospodářského výsledku za 
rok 2018. 
 

8.   Zástupkyně volební a mandátová komise upřesnila stav přítomných členů na 
51 a počet platných hlasů na 66. Místopředseda před nastávajícími volbami 
poděkoval odstupujícímu předsednictvu. 
 

9.   Proběhla volba nového předsednictva. Valnou hromadou bylo schváleno 
veřejné hlasování o všech kandidátech jako celku. Do předsednictva byli 
zvoleni počtem 66 hlasů: Ing. Petr Martiňák (Horní Tošanovice), Jaroslav 
Vaněk (Dolní Životice), Petr Halfar (Sudice), Rostislav Kožušník (Řepiště), Ing. 
Rostislav Kocián (Třemešná), Mgr. Anna Mužná (Skotnice), Monika 
Czepczorová (Bukovec), Regína Vřeská (Zbyslavice), František Šteyer (Mokré 



Lazce), Pavel Schneider, MBA (Březová), Mgr. Tomáš Machýček (Jeseník 
nad Odrou). Do čestného předsednictva byli zvoleni: Bc. Jan Tomiczek (FO, 
Třanovice), Dušan Lederer (FO, Větřkovice) a Mgr. et. Mgr. Bc. Dana 
Váhalová (FO, Starý Jičín). 
 

10.  Volba revizní komise: návrhovou komisí byli navrženi Dagmar Novosadová 
(Kunín), Korel Obluk (FO, Soběšovice) a Jan Konečný (Nýdek) a tito kandidáti 
byli poté valnou hromadou schváleni. 
 

11. Tajemnice SPOV MsK přednesla Návrh rozpočtu SPOV MsK na rok 2019. 
Návrh byl poté valnou hromadou bez doplnění schválen. 
 

12. Byl prezentován a diskutován Termínový kalendář akcí SPOV MsK 2019. 
 

13. V diskuzi vystoupila zástupkyně Krajského úřadu v Ostravě Bc. Jana 
Bartošková a přednesla aktuální podmínky ke krajskému PRV a jeho dotačním 
titulům. 
Předseda Dušan Lederer připomněl konání VH SPOV ČR dne 2. 4. 2019 
v Senátu v Praze včetně semináře Rodina v souvislostech. Vyzval členy k 
účasti a případně k udílení plných mocí. 
Ing. Jiří Krist, předseda NS MAS, pohovořil o strategických rozvojových 
možnostech pro náš kraj, vyzval členy k připomínkování krajské strategie. 
Zmínil se také o nové dotaci na poskytování půjček pro občany při realizaci 
výměny kotlů. Tyto peníze potom pomohou i obcím při realizaci zelených 
aktivit. Lidé z MAS nabídnou pomoc při administraci těchto dotací. 
O akci „Má vlast cestami proměn 2019“ informoval místopředseda Rostislav 
Kožušník. Zúčastnil se za SPOV MsK jednání na krajském úřadu 
s náměstkem Lukášem Curylem. Jednalo se o finanční podpoře kraje pro tuto 
akci, obce se pak mohou přihlásit u organizátorů akce (prodlouženo do konce 
března) a za malý poplatek získat reprezentační banner, který bude součástí 
putovní výstavy po republice a budou ho mít k dispozici i elektronicky. 
 

14.  Zástupkyně volební a mandátové komise Dana Schreierová přednesla Zprávu 
o výsledku voleb do nového předsednictva.  
 

15.  Aleš Salibor přednesl za návrhovou komisi návrh Usnesení VH, které bylo 
poté bez doplnění valnou hromadou schváleno.  
Valná hromada byla ukončena předsedajícím v 12:05 hod. 

 
        
Zapsala: Ing. Jana Liberdová, v.r. 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Jaworek, v.r.         Předsedající VH: Dušan Lederer, v. r.            


