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I. Základní informace o spolku 

 
Název: Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje  

- pobočný spolek ke Spolku pro obnovu venkova České republiky, IČ: 64937178 

 

Zkratka názvu: SPOV MsK 

Sídlo: č. p. 250, 739 53 Třanovice,   

Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl L, vložka 14247 od 17. 7. 2015 

Právní forma: pobočný spolek 

IČ: 72567091 

Datová schránka: ntkxfjf  

Bankovní účet: Fio banka, a. s., č. ú. 2500 673 059/2010 

 

Účel Spolku 

Účelem Spolku je sdružovat pracovní a iniciativní skupinu občanů, která podporuje a 

koordinuje práce při obnově a rozvoji venkova a posílení nástrojů umožňujících rozvoj 

venkovských komunit. 

Spolek za tímto účelem sdružuje zástupce obcí, zemědělců, orgánů územní samosprávy, 

spolků a společenských organizací, venkovských mikroregionů a Místních akčních skupin, 

dále pracovníky státní správy, odborných institucí, škol, projekčních pracovišť, peněžních 

ústavů a věci oddané jednotlivce, kteří mají následující společné cíle: 

 

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 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. 
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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 

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. 

 

Pobočné spolky – krajské organizace 

Povinnosti pobočného spolku vůči hlavnímu Spolku: 

a) zvolit zástupce pobočného spolku do předsednictva Spolku,   

b) pravidelně zpravovat o činnosti pobočného spolku, 

c) vzájemně informovat členy o dění ve Spolku. 

 

Orgány pobočného Spolku 

 1. Valná hromada 

 2. Předseda a místopředseda  

 3. Předsednictvo 

 4. Revizní komise 
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Valná hromada pobočného Spolku 

 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada, skládající se ze všech členů Spolku, kdy 

každý člen disponuje jedním hlasem, případně hlasy delegovanými na základě plné moci. 

2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, svolává ji předseda dle rozhodnutí 

předsednictva nejpozději třicet dnů před jejím konáním. 

3. Mimořádná valná hromada se koná na návrh předsednictva nebo na návrh nejméně 20 % 

členů Spolku předsedovi. 

4. Mimořádná valná hromada projednává pouze body, které v podání byly označeny jako 

podnět k jejímu svolání. 

5. Mimořádná valná hromada se řídí jednacím řádem řádné valné hromady. 

6. Účastníkem valné hromady je každý člen Spolku. 

7. Do působnosti valné hromady Spolku patří: 

a) schvalování stanov Spolku, jejich změn a doplňků 

b) schvalování jednacího řádu valné hromady 

c) volba a odvolání členů předsednictva a revizní komise Spolku 

d) schválení programu a orgánů valné hromady 

e) schválení zprávy o činnosti předsednictva a o hospodaření Spolku 

f) schválení zprávy revizní komise 

g) rozhodování základních majetkoprávních otázek Spolku  

h) schválení ročního rozpočtu Spolku 

i) schválení návrhu činnosti Spolku 

j) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí předsednictva 

k) rozhodnutí o zrušení Spolku 

8. Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku. 

 

Předseda a místopředseda pobočného Spolku 

 

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Zastupuje Spolek navenek a při zastupování 

jedná samostatně. Předseda řídí práci předsednictva a svolává jeho jednání. Za svou 

činnost je předseda odpovědný předsednictvu. 

2. Předseda je zastupován místopředsedou. 

3. Předseda (místopředseda) je volen předsednictvem Spolku na období čtyř let, opakované 

zvolení je možné. 

4. Předsedou (místopředsedou) je vždy fyzická osoba, která vykonává svou funkci osobně. 

5. Předseda může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena 

předsednictva. 

 

Předsednictvo pobočného Spolku 

Předsednictvo je výkonným orgánem Spolku. Je tvořeno minimálně jedenácti členy volenými 

valnou hromadou Spolku na dobu čtyř let. Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však 

pětkrát ročně. Do působnosti předsednictva patří jednat a rozhodovat ve všech věcech Spolku, 

které nepatří do působnosti valné hromady - zejména: 

 

a) volba předsedy (místopředsedy) a jeho odvolání 

 

b) volba zástupce ze svých řad jako člena předsednictva Hlavního spolku 

 

c) jmenování a odvolání tajemníka Spolku 
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d) vytvoření odborných komisí, které jsou poradním orgánem předsednictva 

 

e) předložení návrhu na ukončení členství ze strany Spolku týkající se člena Spolku 

k projednání předsednictvu Hlavního spolku (§ 4 odst. 4 těchto stanov) 

 

f) rozhodování o užití prostředků Spolku v rámci schváleného rozpočtu 

 

g) rozhodování o využití jména Spolku a jednání za Spolek 

 

h) navrhování programu valné hromady 

 

i) zabezpečení plnění usnesení valné hromady 

 

j) zabezpečení pravidelného zpravodajství o činnosti Spolku předsednictvu Hlavního 

spolku 

Předsednictvo je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti členů a rozhoduje většinou hlasů 

přítomných, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. 

 

Předsednictvo SPOV Moravskoslezského kraje zvolené na VH 11. 12. 2014  

ve Větřkovicích 

 

Jméno 

 

Funkce  

 

Zastupuje 

 

 

Kontakt 

Dušan Lederer předseda člen SPOV MSK dusled@seznam.cz 

Rostislav Kožušník 
místopředseda 

starosta 
Obec Řepiště 

Region Slezská brána 
kozusnik@repiste.eu 

Ing. Ludmila 

Bubeníková 
starostka 

Obec Velká Polom 

Mikroregion Matice Slezská 
starosta@velkapolom.cz 

Jaroslav Vaněk starosta 
Obec Dolní Životice 

Mikroregion Hvozdnice 
starosta@dolnizivotice.cz 

Petr Pastrňák  člen SPOV MSK 
 

petr50p@email.cz 

Luděk Míček starosta 
Obec Slatina 

Mikroregion Bílovecko 
starosta@obecslatina.cz 

Ing. Rostislav Kocián starosta 
Obec Třemešná 

Mikroregion Osoblažsko 
starosta@tremesna.cz 

 

Bc. Jan Tomiczek 

 

starosta 
 

Obec Třanovice 
starosta@tranovice.cz 

Ing. Petr Martiňák 

 
starosta 

Obec Horní Tošanovice 

Sdružení obcí povodí 

Stonávky 

urad@hornitosanovice.cz 

Petr Halfar starosta 
Obec Sudice 

Sdružení obcí Hlučínska 
starosta@obecsudice.cz 

Robert Borski 

 
starosta 

Obec Hrádek 

Sdružení obcí Jablunkovska 
starosta@obechradek.cz 

Mgr. Dana Váhalová 
čestná 

členka 
Poslanecká sněmovna ČR dana.vahalova@seznam.cz 

Ing. Jana Liberdová tajemnice  ŠOV Třanovice, o.p.s.  sov@tranovice.org 

 

 

mailto:urad@hornitosanovice.cz
mailto:sov@tranovice.org
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Zástupci na schůzích SPOV ČR za krajskou organizaci 

 

Zasedání celostátního předsednictva vždy první úterý v měsíci se v roce 2018 za pobočný 

spolek účastnili: předseda SPOV MsK Dušan Lederer, členové předsednictva SPOV ČR Mgr. 

Tomáš Machýček, Ing. Petr Martiňák a předsedkyně revizní komise SPOV ČR Ing. Jana 

Liberdová. 

 

Revizní komise pobočného Spolku 

 

Revizní komise je kontrolním orgánem Spolku. Komise je tříčlenná, volená valnou hromadou 

na dobu čtyř let, opakované zvolení je možné. 

1. Revizní komise provádí běžnou revizi hospodaření Spolku a předkládá valné hromadě 

revizní zprávu. 

2. Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou. 

3. Revizní komise se schází dle potřeb, nejméně však 1x za rok. 

 

Členové revizní komise zvolení na VH 11. 12. 2014 ve Větřkovicích: 

Dagmar Novosadová, DiS. – starostka obce Kunín, předsedkyně revizní komise 

Mgr. Jan Konečný – starosta obce Nýdek 

Ing. Karel Obluk – člen SPOV MsK 

Revizní komise zasedala dne 15. 2. 2018 ve Zbyslavicích. 

  

Majetek a hospodaření pobočného Spolku  

 

1. Majetek Spolku tvoří zejména podíl na členských příspěvcích, dary, přijaté granty, výtěžek 

z publikační a přednáškové činnosti. 

2. Nárokovou výši ročního podílu Spolku na členských příspěvcích, shromážděných na účtu 

Hlavního spolku, určuje valná hromada Hlavního spolku. 

3. Majetku je možno užít pouze k podpoře činnosti Spolku a programů směřujících k obnově 

venkova. O jeho užití rozhoduje dle působnosti valná hromada a předsednictvo. 

4. Za majetek a hospodaření Spolku je odpovědné předsednictvo. 

 

Zánik pobočného 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 

Aktuality z činnosti pobočného spolku jsou zveřejněny na 

http://sov.tranovice.org/dokumenty[1424]-[cz]-spov-cr a pravidelně aktualizovány také na 

celostátních stránkách www.spov.org . 

Sekretariát SPOV MsK sídlí na adrese Třanovice č. 1, Kapplův dvůr, 739 53 Třanovice, 

sov@tranovice.org, tel. +420 558 694 262, kl. 205. V kanceláři pracuje tajemnice a účetní 

SPOV MsK, je zde uložen archiv pobočného spolku.  

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, 

http://sov.tranovice.org/dokumenty%5b1424%5d-%5bcz%5d-spov-cr
http://www.spov.org/
mailto:sov@tranovice.org
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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 

 

Stav členské základny SPOV MsK 2018 

Datum Obce Fyzické osoby Organizace Celkem 

 31. 12. 2018 97 13 6 116 

Členem SPOV MsK v roce 2018 se staly obce Ryžoviště, Moravskoslezský Kočov a Razová.    

 

III. Aktivity SPOV MsK v roce 2018 

 

Všem členům byla v únoru rozeslána Výroční zpráva 2017 v elektronické formě, informace o 

činnosti a akcích krajské organizace byly pravidelně aktualizovány na www.spov.org v sekci 

krajských organizací a také na http://spov.tranovice.org v sekci SPOV MsK. 

 

 
Foto 1: Hojná účast členů na valné hromadě SPOV MsK 15. 2. 2018 ve Zbyslavicích 

 

První členskou schůzí v roce 2018 se 47 účastníky byla valná hromada SPOV MsK, která se 

uskutečnila 18. února v obci Zbyslavice. Vedle běžného programu VH zde proběhla i 

prezentace úspěšných účastníků SVR a evropských soutěží: Ing. Vojtěcha Zubíčka, Ph.D., 

starosty obce Kateřinice, Vesnice roku 2014, ze Zlínského kraje a Jiřího Řezníčka, starosty 

obce Tučín, Vesnice roku 2009, z Olomouckého kraje. Záměrem prezentací bylo více 

motivovat přítomné starosty k účasti v SVR 2018. PhDr. Marie Šedá z MSVK Ostrava 

informovala o aktuálním dění za Svaz knihovníků a informačních pracovníků. 

http://www.spov.org/
http://spov.tranovice.org/
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Přítomný 1. místopředseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala představil knihu Tvář venkova 

2017, která byla distribuována všem členům spolku. 

 

10. dubna 2018 proběhl v Moravskoslezském kraji ve Větřkovicích Motivační seminář 

k SVR 2018 za přítomnosti cca 40 účastníků. Také za krajskou organizaci SPOV byly 

odeslána všem obcím v kraji opakovaná výzva k účasti v soutěži. 

 

V prostorách Krajského úřadu v Ostravě se 19. dubna 2018 uskutečnila druhá členská 

schůze za účasti pana Jana Krkošky, náměstek hejtmana kraje, bylo přítomno 36 účastníků. 

Informace k přípravě Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje přednesly 

pracovnice z oddělení regionálního rozvoje KÚ Ostrava. Program pokračoval přednáškou 

„Aktuálně k aktivní politice zaměstnanosti“, kterou přednesl Ing. Jiří Krhut, ředitel odboru 

zaměstnanosti, Úřad práce ČR z KP v Ostravě.  

 

21. června 2018 se uskutečnilo setkání členů SPOV MsK v Jezdkovicích, bylo přítomno 38 

účastníků. Bc. Petr Chroust z MAS Opavsko zde představil prezentace na téma Životní 

prostředí na komunální úrovni, které obohatil čerstvým zážitky z cesty do Rakouska. Na 

schůzi byl představen nový propagační banner SPOV MsK. 

 

Z Protokolu o vyhodnocení SVR 2018   

v Moravskoslezském kraji  
 

I. Průběh soutěže 
Do krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 se v Moravskoslezském kraji přihlásilo 17 obcí.         

Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 7. 6. 2018 ve Velkých Hošticích.  

 

II. Složení hodnotící komise 
Předseda komise: Ing. Alfons Pospiech, starosta obce Velké Hoštice, vítěz ročníku 2016  

Místopředseda: Miroslav Černoch, starosta obce Větřkovice, vítěz ročníku 2017 

Tajemnice:  Mgr. Lenka Houdová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Členové: Ing. Petr Ondruška, zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou 

tvorbu  

a Ministerstva životního prostředí ČR, hodnocení péče o zeleň a ŽP 

Věra Szkanderová, zástupce Svazu měst a obcí ČR, starostka obce 

Písek 

Bc. Anna Mužná, zástupce Spolku pro obnovu venkova ČR a SMS 

ČR, starostka obce Skotnice 

   PhDr. Marie Šedá, Svaz knihovníků a informačních pracovníků 

   Ing. Vanda Myšáková, Ministerstvo zemědělství ČR, SZIF 

   Mgr. Tomáš Nitra, Ministerstvo kultury ČR, NPÚ Ostrava 

   Bc. Jana Bartošková, Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, Odbor 

     regionálního rozvoje 

III. Udělená ocenění 

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2018 s právem užívat titul  

„Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2018“       - obec Úvalno, okres Bruntál 
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Bílá stuha za činnost mládeže         - obec Melč, okres Opava  

Modrá stuha za společenský život         - obec Hrádek, okres Frýdek-Místek 

Oranžová stuha za spolupráci obce          - obec Holasovice, okres Opava 

a zemědělského subjektu   

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí            - obec Hodslavice, okres Nový Jičín 

 

Další ocenění: 

2. místo v krajském kole            - obec  Bolatice, okres Opava 

3. místo v krajském kole            - obec  Stonava, okres Karviná 

 
Foto 2: Zlatá stuha krajského vítěze SVR 2018 v Moravskoslezském kraji,Úvalno 3. 8. 2018 

Cena naděje pro živý venkov          - obec Dívčí Hrad, okres Bruntál 

Diplom za moderní knihovnické a informační služby     - obec Holasovice, okres Opava 

Diplom za podporu sportovních a volnočasových         - obec Bystřice, okres Frýdek- Místek 

aktivit 

Diplom za rozvíjení lidových tradic venkova        - obec Štítina, okres Opava 

Diplom za občanskou pospolitost                                    - obec Heřmanice, okres Nový Jičín 

Diplom za aktivní přístup mládeže k obci jako               - obec Bystřice, okres Frýdek-Místek     

místu pro život    

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci         - obec Bolatice, okres Opava 

Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu          - obec Holasovice, okres Opava 
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Diplom za vzorné vedení kroniky          - obec Petrovice u Karviné, okres 

Karviná 

Diplom za vedení dětí ke sportu a fair play hře               - obec Tichá, okres Nový Jičín 

Diplom za citlivé vnímání historické a                            - obec Šilheřovice, okres Opava 

genetické paměti krajiny 

Diplom za stálou snahu o rozkvět obce                            - obec Rýžoviště, okres Bruntál 

Diplom za snahu o zklidnění dopravní situace v obci      - obec Třemešná, okres Bruntál 

Diplom za nejpůsobivější taneční vystoupení žen             - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek 

Zlatá cihla  

A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů      - obec Úvalno, okres Bruntál      

       (Rychta, č. p. 50)    

B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby   - obec Melč, okres Opava 

       (Hasičská zbrojnice)                                                      

C – nové venkovské stavby (Zvonička)            - obec Hrádek, okres Frýdek-Místek 

 

               

Ve dnech 18. - 21. 7. 2018 byla organizována prostřednictvím ŠOV Třanovice, o.p.s. studijní 

cesto do mikroregionu Čierna Hora na východním Slovensku. O akci projevilo zájem 33 

účastníků, z toho 18 členů SPOV MsK. 

 

 
Foto 3: Studijní cesto do mikroregionu Čierna Hora, obec Hervartov, SK, 24. 7. 2018 

 

Do připravovaného projektu SPOV ČR v nové výzvě OP Z (rozvojové strategie obcí) se 

přihlásily obce Skotnice, Staré Město (Bruntál), Smilovice, Skřipov, Jistebník a Hukvaldy.  
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Slavnostního sympozia „Venkov v proměnách času“, konaného 1. - 2. 8. 2018 v Praze 

v prostorách Národního zemědělského muzea se účastnilo 14 členů SPOV MsK.  

 

Čtvrtá schůze v roce se uskutečnila 18. října 2018 v Úvalně s 58 účastníky, program byl 

věnován krajskému kolu soutěže SVR 2018. Přítomní členové krajské hodnotitelské komise i 

zástupci soutěžících obcí byli vyzváni k diskusi nad letošním ročníkem, ve kterém soutěžilo 

17 obcí, z toho 9 členů SPOV MsK. Za Spolek letos působila v komisi p. starostka Anna 

Mužná, která přednesla několik připomínek a postřehů z krajského kola soutěže. Tyto 

připomínky byly poskytnuty i k diskuzi na listopadové schůzi předsednictva SPOV ČR. 

 

V Úvalnu zazněla i potěšující informace ze stránek SKIP: 9. 10. 2018 obdržela v Zrcadlové 

kapli Klementina v Praze Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic 

z Moravskoslezského kraje“ cenu Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2018“ 
v kategorii „základní knihovna.  

 

 

 
Foto 4: Seminář Krajina: Půda a pozemkové úpravy, Úvalno 18. 10. 2018 

 

Setkání členů SPOV MsK poté pokračovalo programem semináře s názvem 

„Krajina: Půda a pozemkové úpravy“. Seminář byl organizován pobočným spolkem spolu 

se SPOV ČR za finanční podpory MMR ČR. Přednášeli lektoři: Ing. Alena Malíková 

z Bioinstitutu o.p.s Olomouc s přednáškou Jde "jenom" o půdu? a Dr. Ing. Petr Marada z 

Mendelovy univerzity v Brně s přednáškou Využití pozemkových úprav pro projekty 

zaměřené na obnovu ekologické stability krajiny. Témata byla doplněna praktickými 

zkušenostmi Bc. Jana Tomiczka, starosty obce Třanovice s prezentací Praktická řešení 

pozemkových úprav. 
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Foto 5: Ze schůze SPOV MsK v Řepištích, 13. 12. 2018 

 

Poslední schůze SPOV MsK v daném roce proběhla 13. prosince 2018 v obci Řepiště, 

přítomno bylo 46 účastníků. 

 Hlavním bodem programu, nazvaným Sdílení zkušeností aneb jak jsme starostovali, byla 

řízená diskuze dlouholetých aktérů regionálního rozvoje, kteří skončili na postech starostů a 

rádi se podělili o své zkušenosti z práce ve vedení venkovské obce.  

Diskuzi vedl místopředseda spolku Rostislav Kožušník, diskutujícími byli: Jan Kožušník 

(Řepiště), Jan Tomiczek (Třanovice), Jarmila Pavlíková (Václavov u Bruntálu), Pavla 

Bohačíková (Krásná), Dušan Lederer (Větřkovice), Vladimír Chovanec (Slavkov) a Petr 

Sobotík (Hukvaldy). Diskuze byla podnětná, poučná i zábavná. 

Na závěr schůze předseda Dušan Lederer poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na 

celoroční práci pro spolek a propagaci spolku.  
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IV. Přehled nákladů a výnosů SPOV MsK za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 
 

Výnosy v členění dle zdrojů za rok 2018 

Číslo účtu Položka – druh výnosů Částka Kč 

602 Tržby za služby 5 371,- 

6821 Přijaté členské příspěvky * (40 %) 84 760,- 

6822 Přijaté příspěvky - dary  33 000,- 

Celkem 123 131,- 

      *pobočný spolek má nárok na 40 % podíl členských příspěvků vybraných v  roce 2018 hlavním spolkem od členů pobočného spolku 

 

Stav majetku a závazků k rozvahovému dni a jejich struktura 

Veškerý majetek Spolku k 31. 12. 2018: pokladna 2 345,- Kč, běžný účet 42 392,11 Kč.  

Závazky: Na účtu 321 –                -26,- Kč (dobropis za energie) 

              Na účtu 325 –               -100,- Kč (uhrazeno předem pojištění na 1/2019) 

 

 

Náklady v členění dle druhu v roce 2018 

 

 

Číslo účtu 

 

Položka – druh nákladů 

 

Částka Kč 

 

501 Spotřeba materiálu (kancelářský materiál, tašky, banner) 16 425,- 

502 Spotřeba energie 1 694,- 

512 Cestovné 30 504,- 

513 Náklady na reprezentaci (občerstvení) 1 620,- 

518 Ostatní služby (nájem, poštovné, telefon, ostatní) 8 847,- 

521 Mzdové náklady (DPP předseda, tajemnice, účetní) 60 170,- 

527 Zákonné sociální náklady 400,- 

 

                              Celkem 

 

119 660,- 

 

 

Hospodářský výsledek (zisk) v roce 2018 činil – 3 471,- Kč.  
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Soupis darů členů SPOV MsK za rok 2018 

P. 

č. 

Dárce – člen SPOV MsK Kč Došlo dne Způsob platby 

1. Helena Rašová  1 000 6.3. pokladnou 

2. Obec Dolní Životice 1 000 20. 3. na účet 

3. Obec Bernartice 1 000 21. 3. na účet 

4. Obec Slatina 2 000 22. 3. na účet 

5. Obec Nýdek 2 000 13. 4. na účet 

6. Obec Litultovice 2 000 13. 4. na účet 

7. Obec Jeseník nad Odrou 2 000 13. 4. na účet 

8. Obec Václavov u Bruntálu 2 000 16. 4. na účet 

9. Mgr. Dana Váhalová  2 000 19. 4. pokladnou 

10. Albrechtice 1 000 26. 4. na účet 

11. Bruzovice 1 000 26. 4. na účet 

12. Dolní Domaslavice 1 000 26. 4. na účet 

13. Havířov 1 000 26. 4. na účet 

14. Horní Bludovice 1 000 26. 4. na účet 

15. Horní Domaslavice 1 000 26. 4. na účet 

16. Lučina 1 000 26. 4. na účet 

17. Pazderna 1 000 26. 4. na účet 

18. Soběšovice 1 000 26. 4. na účet 

19. Těrlicko 1 000 26. 4. na účet 

20. Žermanice 1 000 26. 4. na účet 

21. Obec Velká Polom 3 000 3. 5. na účet 

22. Obec Nižní Lhoty 1 000 10. 5. na účet 

23. Obec Třemešná 2 000 5. 6. na účet 

24. Obec Mokré Lazce 1 000 7. 8. na účet 

 CELKEM 33 000   

 

 

Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní závěrce 

 

Výroční zpráva SPOV MsK 2018 byla schválena valnou hromadou Spolku pro obnovu 

venkova Moravskoslezského kraje, konanou dne 21. února 2019 v Jeseníku nad Odrou. 


