Zápis z valné hromady DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras,
konané dne 22. prosince 2020 v kulturním domě, obec Vysočany
Přítomní zástupce členských obcí
Martin Habáň, Luboš Janda, Pavel Malík, Petr Mynařík, Eva Karásková, Jindřich Kocour, Mirka
Ondrášková, František Novotný, Marek Veselý, Ondřej Zouhar, Josef Smíšek, Ondřej Hudec,
Zdeněk Vašíček, Jana Sedláková, Martin Mikulášek, Ivana Holomková, Petr Nečas, František Kala,
Josef Ovad, Patrik Mikulášek (viz prezenční listina, příloha č. 1)
Program jednání
1. Kontrola usnesení
2. Projednání rozpočtu na rok 2021
3. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2022, 2023
4. Pověření předsedy DSO provádět rozpočtové opatření během roku
5. Podání žádosti na MMR
6. Prezentace zástupců MAS MK o dotacích na rok 2021 a nová strategie pro období 2021 - 2027
7. Mgr. Tomáš Jurčeka – možnost dotací 2021
8. Různé
9. Usnesení a závěr
Organizační záležitosti
Jednání valné hromady zahájil svolavatel, předseda DSO František Novotný (Křtiny). Konstatoval,
že jednání valné hromady byla řádně svoláno, program jednání obdrželi všichni členové s
pozvánkou. Přítomno je celkem 20 zástupců členských obcí, valná hromada je tedy
usnášeníschopná. Jako zapisovatele navrhl pana Martina Habáně, za ověřovatele zápisu pana
Luboše Jandu a pana Pavla Malíka. Bylo hlasováno o programu jednání valné hromady,
zapisovateli a ověřovatelích.
Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje program
jednání a schvaluje zapisovatelem schůze pana Martina Habáně a ověřovateli zápisu pana Luboše
Jandu a pana Pavla Malíka.
PRO: 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

1. Kontrola usnesení
Bylo konstatováno, že usnesení minulé valné hromady byly splněny.
2. Projednání rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras pro rok 2020 byl připraven
předsednictvem ve spolupráci s paní účetní Kalovou. Rozpočet byl prezentován jako vyrovnaný
(viz příloha č. 2) a jeho návrh vyvěsily členské obce na úřední desce, stejně jako spolek na své
úřední desce a elektronické úřední desce. Bylo hlasováno o návrhu rozpočtu.
Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje rozpočet svazku
pro rok 2021. Příjmy Kč 343.400,00, výdaje Kč 343.400,00, financování Kč 0,00.
PRO: 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Projednání střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023
Návrh střednědobého výhledu spolku na roky 2022 a 2023 byl připraven předsednictvem ve
spolupráci s paní účetní Kalovou, návrh vyvěsily členské obce na úřední desce, stejně jako spolek
na své úřední desce a elektronické úřední desce. Bylo hlasováno o návrhu střednědobého výhledu
na roky 2022 a 2023.
Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023.
PRO: 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Pověření předsedy DSO provádět rozpočtové opatření během roku
Bylo navrženo, aby předseda DSO mohl provádět jednotlivá rozpočtová opatření během roku, aby
se tam nemusela při každém rozpočtovém opatření svolávat valná hromada, podobně je tomu ve
většině obcí a funkcí starosty.
Usnesení: Valná hromada DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras pověřuje předsedu DSO
provádět rozpočtové opatření během roku.
PRO: 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Podání žádosti na MMR
Předseda spolku informoval, že na základě dohody obcí byla podána žádost dobrovolného svazku
na finanční prostředky z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora venkovské
pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí Ministerstva místního rozvoje na rok 2021 - Výměna
zkušeností pro rozvoj mikroregionu Moravský kras. Cílem by měla být návštěva a výměna
zkušeností s regionem Labské skálky (3 denní seminář), a dále publikace a letáky o našem regionu.
6. Prezentace zástupců MAS MK o dotacích na 2021 a nová strategie pro období 2021 - 2027
Představitelé MAS Moravský kras (Jozef Jančo) prezentovali možnosti dotací pro rok 2021 a o
nové strategii na následující finanční období 2021-2027, včetně přechodného období pro roky 202225. Po rok 2021 je otevřena výzva pro dobrovolné hasiče a část nevyčerpaných financí z prostředků
na výstavbu odborných učeben u základních škol. Pavel Malík požádal o zaslání přehledu toho, kdo
žádal a získal dotace z IROP MAS Moravský kras. Petr Revenda z MAS Moravský kras následně
prezentoval projekt destinačního managementu MAS MK včetně výstupů (videoprezentace,
Facebook, noviny) a poděkoval zúčastněným obcím a městysům.
7. Mgr. Tomáš Jurčeka – možnost dotací 2021
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, pan Tomáš Jurčeka, prezentoval možnosti dotací
pro rok 2021. Svoji prezentaci poskytne k dispozici starostům zasláním na email.
8. Různé
- příští valná hromada se bude konat v Rájci-Jestřebí, děkujeme tímto za pozvání.
- řešil se party stan, který je v majetku MAS Moravský kras, jeho převod či prodej na DSO. Jednání
budou pokračovat a snad se dospěje k výsledků, který bude pro obě strany přijatelný.
- předseda DSO avizoval, že se hodlá vzdát funkce předsedy, kdy na příští valné hromadě by měla
proběhnout volba nového předsedy, za kterého navrhl Martina Habáně.
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