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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: Mírová 178, 739 32 Řepiště   

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. 

 

 

 
 

 

Foto 1: Členská schůze v dubnu je tradičně organizována na Krajském úřadě v Ostravě, 18. 4. 2019 

 

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 
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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 

 

 

 
Foto 2: Na semináři o rodině, který se uskutečnil po valné hromadě SPOV ČR 2. 4. 2019 

v prostorách Senátu PČR, vystoupila s prezentací starostka Skotnice  a členka předsednictva 

SPOV MsK Mgr. Anna Mužná. 
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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 

 

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. 

1. Předseda je zastupován místopředsedou. 

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

zvolení je možné. 

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

4. 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.  
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Foto 3: Zasedání předsednictva SPOV MsK před členskou schůzí na KÚ v Ostravě, 18. 4. 2019 

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) 

 

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. 
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Předsednictvo SPOV MsK  

zvolené na VH 19. 2. 2019 v Jeseníku nad Odrou 

 

 

 

Jméno 

 

Funkce  

 

Zastupuje 

 

 

Kontakt 

Rostislav Kožušník 
předseda 

starosta 

Obec Řepiště 

Region Slezská brána 
kozusnik@repiste.eu 

Mgr. Tomáš Machýček 
místopředseda 

starosta 
Obec Jeseník nad Odrou 

Mikroregion Odersko 
starosta@jeseniknadodrou.cz 

Mgr. Anna Mužná starostka 
Obec Skotnice 

SO Region Poodří 
starostka@skotnice.cz 

Jaroslav Vaněk starosta 
Obec Dolní Životice 

Mikroregion Hvozdnice 
starosta@dolnizivotice.cz 

Pavel Schneider, MBA starosta 

Městys Březová 

DSO Venkovský 

mikroregion Moravice 

starosta@mestys-brezova.cz 

František Šteyer starosta 
Obec Mokré Lazce 

Mikroregion Matice Slezská 
mokrelazce@mokrelazce.cz 

Ing. Rostislav Kocián starosta 
Obec Třemešná 

Mikroregion Osoblažsko 
starosta@tremesna.cz 

Regína Vřeská starostka 
Obec Zbyslavice 

SO Bílovecka 
starostka@zbyslavice.czf 

Ing. Petr Martiňák 

 
starosta 

Obec Horní Tošanovice 

SO povodí Stonávky 
starosta@hornitosanovice.cz 

Petr Halfar starosta 
Obec Sudice 

Sdružení obcí Hlučínska 
starosta@obecsudice.cz 

 

Monika Czepczorová 
 

starostka 
Obec Bukovec 

Sdružení obcí Jablunkovska 
monika.czepczorova@bukovec.

cz 

Dušan Lederer čestný člen fyzická osoba, člen SPOV dusled@seznam.cz 

Mgr. Dana Váhalová 
čestná 

členka 
fyzická osoba, člen SPOV dana.vahalova@seznam.cz 

 

 

 

Zástupci na schůzích předsednictva SPOV ČR za krajskou organizaci 

 

Zasedání předsednictva SPOV ČR vždy první úterý v měsíci se v roce 2019 za pobočný 

spolek střídavě účastnili: předseda SPOV MsK Rostislav Kožušník, členové předsednictva 

SPOV ČR Mgr. Tomáš Machýček, Ing. Petr Martiňák, tajemnice SPOV MsK a předsedkyně 

revizní komise SPOV ČR Ing. Jana Liberdová. 

mailto:starosta@hornitosanovice.cz
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Foto 4: Ze zasedání předsednictva SPOV ČR, Teplá 1. 10. 2019, vpředu nalevo Mgr. Tomáš 

Machýček zastupující v předsednictvu SPOV MsK 

 

 

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 19. 2. 2019 v Jeseníku nad Odrou: 

 

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 19. 2. 2019 v Jeseníku nad Odrou. 
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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. 

 

Sekretariát a organizace schůzí SPOV MsK 

Sekretariát SPOV MsK fungoval v roce 2019 na adrese Třanovice č. 1, Kapplův dvůr, 739 53 

Třanovice, sov@tranovice.org, kde je v pronajaté kanceláři uložen archiv pobočného spolku a 

pracuje zde tajemnice Ing. Jana Liberdová a účetní SPOV MsK Monika Tomiczková.  

Schůze pobočného spolku jsou sekretariátem 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. Únorová schůze je výroční valnou 

hromadou, dubnová schůze se tradičně uskutečňuje v prostorách Krajského úřadu v Ostravě, 

říjnová u výherce krajského kola soutěže Vesnice roku. 

 

 

 

 
Foto 5: Z volební valné hromady SPOV MsK v Jeseníku nad Odrou 21. 2. 2019, zleva nový 

místopředseda Mgr. Tomáš Machýček, končící předseda Dušan Lederer a nový předseda 

Rostislav Kožušník 

 

mailto:sov@tranovice.org
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II. Stav členské základny SPOV MsK 

 

Stav členské základny SPOV MsK 2019 

 

 

Datum 

 

 

Obce 

 

Fyzické osoby 

 

Organizace 

 

Celkem 

 

31. 12. 2019 

 

 

101 

 

15 

 

6 

 

122 

 

Novým členem SPOV MsK v roce 2019 se staly obce Dobroslavice, Úvalno, Jistebník a 

Písek, novými fyzickými členy se stali Bc. Jan Tomiczek a Pavel Postůvka.    

 

 

III. Aktivity SPOV MsK v roce 2019 

 

Všem členům byla v únoru rozeslána Výroční zpráva 2018 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. 

 

První členskou schůzí v roce 2019 byla volební valná hromada SPOV MsK, která se 

uskutečnila 21. února 2019 v obci Jeseník nad Odrou.  Na čtyřleté volební období zde byli 

zvoleni počtem 66 hlasů členové nového předsednictva SPOV MsK (viz str. 6) a potvrzeni 

členové revizní komise (viz str. 7). 

. 

V prostorách Krajského úřadu v Ostravě se 18. dubna 2019 uskutečnila druhá členská 

schůze SPOV MsK za účasti pana Jana Krkošky, náměstka hejtmana kraje, bylo přítomno 

40 členů. Předseda poděkoval náměstkovi za finanční podporu, kterou kraj dává do 

vyhlášených programů rozvoje venkova, alespoň na současné úrovni. Ing. Jiří Krhut, ředitel 

odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR, z Krajské pobočky v Ostravě, na schůzi promluvil 

aktuálně k aktivní politice zaměstnanosti.  

Ve dnech 28. – 29. května 2019 byla organizována Celostátní sítí pro venkov 

v Moravskoslezském kraji za spolupráce s ŠOV Třanovice, o.p.s. studijní cesta do 

Kopaničiarskeho regiónu v okrese Myjava na Slovensku s názvem  

Venkov nás spojuje – PRV podporuje rozvoj venkova na Slovensku. Z celkového počtu 

40 účastníků bylo 16 zástupců – členů SPOV MsK. Účastníci si prohlédli Gazdovský dvor 

v Turej Lúke, ovocný sad Uhliská ve Starej Myjavě, Ovosad Myjava, Biofarmu Charolais a 

Farmu Etelka. V daných místech nechyběly ani ochutnávky regionálních produktů, navečer 

bylo organizováno posezení se zástupci místní MAS a starosty obcí. Na závěr účastníci 

navštívili Síň lidových tradic, řemesel a výrobků v Turistickém informačním centru v Myjavě. 

 

http://www.spov.org/
http://spov.tranovice.org/
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Foto 6: Z Gazdovského dvora v Turej Lúke – studijní cesta do Kopaničiarskeho regiónu, 

Slovensko, 28. - 29. 5. 2019 

 

20. června 2019 se schůze krajského spolku konala v Tvrdkově. Na jednání byl pozván Mgr. 

Patrik Mlynář, náměstek ministra, Sekce lesního hospodářství MZe ČR, který se starosty 

pohovořil o kalamitě v lesích obecně a o opatřeních v podobě přijetí zákona řešícího obnovu 

lesa. Na schůzi vystoupil Ing. Kamil Peichl, který informoval o aktualitách v lesním 

hospodářství z pozice Moravskoslezského kraje. Do následující diskuze starosta Tvrdkova Jan 

Žédek vhodně přizval také místní lesníky. 

 

Protokol o vyhodnocení SVR 2019   

v Moravskoslezském kraji  
 

I. Průběh soutěže 

Do krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 se v Moravskoslezském kraji přihlásilo 5 obcí.         

Na základě návrhů garantů soutěže jmenoval předseda komise krajského kola soutěže členy 

hodnotící komise. Krajská komise byla na svém prvním jednání 3. 5. 2019 seznámena 

s podmínkami letošního ročníku soutěže VR 2019. Dopravu členů hodnotící komise do 

přihlášených obcí zajistil Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Ve dnech 3. - 4. 6. 2019 

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) 
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Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 4. 6. 2019 v Ostravě – 

Moravskoslezský kraj – KÚ. V rámci závěrečného hodnocení komise zpracovala Protokol o 

vyhodnocení soutěže. 

 

 

II. Složení hodnotící komise 

 

Předseda komise: Miroslav Černoch, starosta obce Větřkovice, vítěz ročníku 2017 

Místopředseda: Ing. Radek Šimek, starosta obce Úvalno, vítěz ročníku 2018 

Tajemnice:  Mgr. Ivana Moravcová, 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 životní 

prostředí 

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

Písek 

Monika Czepczorová, zástupce Spolku pro obnovu venkova ČR a 

SMS ČR, starostka obce Bukovec 

   Mgr. Radka Krejčí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků 

   Ing. Vanda Myšáková, Ministerstvo zemědělství ČR, SZIF 

   Mgr. Tomáš Nitra, Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav 

     Ostrava 

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

     regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

 

 

III. Seznam přihlášených obcí 

 

 Moravskoslezský kraj  

počet Obec okres počet 

obyvatel 

www Termín 

návštěvy 

  1. Třemešná Bruntál 911 www.tremesna.cz 3. 6. 2019 

  2. Mikolajice Opava 284 www.mikolajice.cz 3. 6. 2019 

  3. Otice Opava 1430 www.otice.cz 3. 6.2019 

  4. Žabeň Frýdek-Místek 853 www.zaben.cz 4. 6. 2019 

  5. Sviadnov Frýdek-Místek 2034 www.sviadnov.cz 4. 6. 2019 

 

 

IV. Udělená ocenění 

Na základě návštěv jednotlivých obcí, předložených žádostí a prezentací, komise rozhodla o 

udělení následujících ocenění: 

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2019 s právem užívat titul „Vesnice 

Moravskoslezského kraje roku 2019“                   - 

obec Otice, okres Opava 
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Foto 7: Ze zasedání členů SPOV MsK v Oticích, Vesnici Moravskoslezského kraje roku 2019 

 

Další ocenění: 

2. místo v krajském kole      - obec  Žabeň, okres Frýdek-

Místek 

3. místo v krajském kole      - obec Sviadnov, okres Frýdek-

Místek 

 

Cena naděje pro živý venkov    - obec Třemešná, okres Bruntál 

       

Diplom za moderní knihovnické a informační služby - obec Sviadnov, okres Frýdek-

Místek 

Diplom za spolupráci obce a jezdeckého klubu v oblasti hipoterapie  

- obec Sviadnov, okres Frýdek-

Místek 

Diplom za péči o stavební fond a obraz vesnice  - obec Sviadnov, okres Frýdek-

Místek 

 

Diplom za inovativní rozvoj energetické soběstačnosti obce (SMART Village). Doporučení 

na udělení ceny „Inovativní obec“ za realizaci projektu stavby mikroelektrárny, která je plně 

automatickým zdrojem elektrické energie a vytápění obecních budov - obec Mikolajice, okres 

Opava 

Diplom za udržování a rozvíjení venkovských tradic – Selská Hubertova jízda  

- obec Mikolajice, okres Opava 
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Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci   - obec  Žabeň, okres Frýdek-Místek 

Diplom za vzorné vedení kroniky    - obec  Žabeň, okres Frýdek-Místek 

Diplom za aktivní přístup k rozvoji obce     - obec Třemešná, okres Bruntál                                    

Zlatá cihla  

A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů       - obec Otice, okres Opava 

       (Kaple Nanebevzetí Panny Marie)     

 

B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby        - obec Žabeň, okres Frýdek-

Místek 

       (Kaple sv. Fabiána a sv. Šebestiána)                                                      

 

C – nové venkovské stavby (rozšíření školských zařízení)         - obec Sviadnov, okres 

Frýdek-Místek 

               

Stručná charakteristika obcí oceněných stuhami: 

 

Zlatá stuha: Obec Otice zaujala hodnotící komisi komplexním a dynamickým rozvojem a 

úzkou spoluprací s podnikatelskými subjekty, zvláště ze zemědělské sféry. Dále komise 

ocenila aktivní činnost občanů a spolků napříč všemi věkovými kategoriemi. Kulturní a 

společenský život se inspiruje tradiční zemědělskou činností a vytváří nové osobité pojetí 

lidových tradic.  

Cena naděje pro živý venkov: Obec Třemešná hodnotící komisi zaujala rozvojem obce ve 

ztížených společenských podmínkách.  

 

 

 
 

Foto 8: Ze společného výjezdu za poznáním do Kopaničiarskeho mikroregionu, 28. 5. 2019 
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Čtvrtá schůze v roce se uskutečnila se 40 účastníky dne 17. října 2019 v Oticích, Vesnici 

Moravskoslezského kraje roku 2019. Program se tradičně věnoval zhodnocení letošního 

ročníku SVR, hovořil nejen vítěz krajského kola, ale i předseda komise a její jednotliví 

členové. Následně proběhl křest brožury ke krajskému kolu SVR 2019, zpracované oddělením 

regionálního rozvoje krajského úřadu. 

 

Osmnáct členů SPOV MsK se účastnilo v Teplé na Národní konferenci Venkov 2019 ve 

dnech 1. - 3. října 2019.  

 

Poslední schůze SPOV MsK v daném roce, za přítomnosti 56 účastníků. Uskutečnila se 

19. prosince 2019 v obci Horní Tošanovice. Hlavním tématem byly odpady. S prezentací 

vystoupil Ing. Václav Zyder, ředitel společnosti CEVYKO a.s. s tématem „Nakládání 

s odpady – stávající a připravovaná legislativa, financování“, ve druhém příspěvku Ing. 

Jan Hába, ředitel společnosti Trafin oil, s.r.o. probíral „Problematiku třídění a sběru 

fritovacích olejů od občanů Moravskoslezského kraje“. Aktuální informace ze SPOV ČR 

přednesl 1. místopředseda Mgr. Eduard Kavala. Na schůzi byla také přizvána manažerka 

projektu SPOV ČR „Obnova a rozvoj společenského a duchovního života na venkově“ 

Ing. Petra Křivánková, která průběžně poskytovala konzultace obcím, členům SPOV MsK, 

jenž díky účasti v projektu v následujícím roce získají nový strategický rozvojový dokument 

pro svou obec. V projektu jsou zapojeny moravskoslezské obce Skotnice, Staré Město 

(Bruntál), Nižní Lhoty, Smilovice, Skřipov, Jistebník a Hukvaldy.  

 

 
Foto 9: Po schůzi v Tvrdkově 21. 6. 2019 měli účastníci možnost si prohlédnout barokní 

křížovou cestu v Rudě 
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IV. Přehled nákladů a výnosů SPOV MsK za období od 1. 1. do 31. 12. 2019 
 

Výnosy v členění dle zdrojů za rok 2019 

 

Číslo účtu Položka – druh výnosů Částka Kč 

6821 Přijaté členské příspěvky * (40 %) 88 320,- 

6822 Přijaté příspěvky – dary  41 500,- 

Celkem 129 820,- 

      *pobočný spolek má nárok na 40 % podíl členských příspěvků vybraných v roce 2019 hlavním spolkem od členů pobočného spolku 

 

 

Stav majetku a závazků k rozvahovému dni a jejich struktura 

Majetek Spolku k 31. 12. 2019: pokladna 1 177,- Kč,  

běžný účet u Fio banky a.s. 108 112,11 Kč.  

 

Závazky: Na účtu 321 –                    423,- Kč (doplatek za energie) 

                Na účtu 331 –               10 438,- Kč (mzdy zaměstnanci za 12/2019)  

                Na účtu 342 –                 1 842,- Kč (srážková daň 15 % za 12/2019) 

 

Náklady v členění dle druhu v roce 2019 

 

Číslo účtu Položka – druh nákladů Částka Kč  

501 Spotřeba materiálu  3 570,- 

502 Spotřeba energie 2 703,- 

512 Cestovné 12 535,- 

518 Ostatní služby (nájem, poštovné, internet) 8 019,- 

521 Mzdové náklady (DPP tajemnice, účetní) 50 870,- 

527 Zákonné sociální náklady 400,- 

 

                              Celkem 

 

78 097,-  

 

Hospodářský výsledek (zisk) v roce 2019 činil 51 723,- Kč. 
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Soupis darů členů SPOV MsK 2019 

 

P. č. Dárce – člen SPOV MsK Kč Došlo dne 

1. Helena Rašová  1 000 15. 2. 

2. Obec Mokré Lazce 1 000 27. 5. 

3. Obec Václavov u Bruntálu 2 000 27. 5. 

4. Obec Nýdek 2 000 28. 5. 

5. Obec Jeseník nad Odrou 2 000 29. 5. 

6. Obec Hukvaldy 2 000 29. 5. 

7. Obec Slatina 2 000 29. 5. 

8. Obec Třemešná 2 500 30. 5. 

9. Obec Těrlicko  2 000 4. 6. 

10. Obec Sudice 1 000 5. 6. 

11. Obec Nižní Lhoty  2 000 7. 6. 

12. Obec Velké Heraltice 2 000 10. 5. 

13. Obec Morávka 2 000 24. 6. 

14. Obec Skotnice 1 000 9. 7. 

15. Obec Tvrdkov 1 000  19. 9. 

16. Obec Milotice nad Opavou 2 000 26. 9. 

17.  Obec Dolní Životice 2 000 21. 10.  

18. Obec Hlavnice 10 000 25. 10. 

19. Obec Mikolajice 2 000 25. 10. 

 CELKEM 41 500  

 

 

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

 


