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Spolek pro obnovu venkova (SPOV) byl založen dne 1. června 1993 jako občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. Nárůst počtu jeho členů vedl v roce 2004 ke vzniku krajských organizací. Spolek byl přejmenován na SPOV České republiky. Dle stanov je otevřenou zájmovou nevládní a nestranickou organizací.
Jeho cílem je podpora a koordinace prací při obnově a rozvoji venkova, posílení nástrojů umožňujících rozvoj
venkovských komunit. Členy Spolku jsou jak právnické osoby – obce, jejich svazky, skupiny pro místní akce,
dále podnikatelské subjekty, a to nejen zemědělské, školy, nevládní neziskové organizace i osoby fyzické.
V preambuli stanov SPOV se praví: „Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní svébytnosti a nepřerušenou
kontinuitu člověka s přírodou jsme se jako zástupci obcí, zemědělců, odborníků a široké veřejnosti rozhodli
ustavit Spolek pro obnovu venkova.“ Za více než 18 let svého působení přinesl venkovu a společnosti mnoho
pozitivního. Jeho zřejmě nejvýznamnějším počinem je iniciace vzniku dotačního Programu obnovy venkova, který je dodnes významným finančním zdrojem pro zlepšování života ve většině obcí. Jednání předsednictva SPOV ČR se konají každé první úterý v měsíci v budově Senátu ČR a jsou přístupná všem členům SPOV.
SPOV Olomouckého kraje (SPOV OK) vznikl v roce 2003. Je jednou z 13ti krajských organizací SPOV ČR
ve smyslu § 13 jeho Stanov, má samostatnou právní subjektivitu. Činnost SPOV OK se řídí Stanovami SPOV
ČR, registrovanými Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 2. 2004, vlastním Statutem, schváleným VH SPOV OK a
aktualizovaným v roce 2007.
Orgány SPOV OK jsou valná hromada, předsednictvo, revizní komise a případně odborné komise, které jsou
ustavovány dle potřeby. Statutárními zástupci jsou předseda a místopředseda, kteří zastupují SPOV OK v předsednictvu SPOV ČR.
Od roku 2007 působí při SPOV OK „Škola pro obnovu venkova Olomouckého kraje, o.p.s.“ s vlastní
právní subjektivitou. Její aktivity jsou popsány v další části výroční zprávy.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA SPOV OK
Počet členů SPOV OK k 1. 1. 2013 byl 128, z toho 101 měst a obcí, 4 organizace a 23 jednotlivců. Počet členů se tedy oproti roku 2011 navýšil o 5 členů. Seznam členů spolku je přílohou této Výroční zprávy.
Podpisem přihlášky se zájemce stává členem SPOV ČR a zároveň členem příslušné krajské organizace. Dle
stanov je platnost členství vázána na řádné uhrazení příspěvku. Jeho výše je stanovena na nejméně 1500 Kč
pro organizace a 250 Kč pro jednotlivce. Z uhrazené částky zůstává vždy 60% v rozpočtu SPOV ČR a 40% je
převáděno do příslušné krajské organizace. Doporučená částka výše členského příspěvku pro organizace je
2000 Kč.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOV OK ZA ROK 2012
PLNĚNÍ ÚKOLŮ VALNÉ HROMADY SPOV OK
Valná hromada (VH) je vrcholným orgánem SPOV OK. V roce 2011 se konala volební Valná hromada v březnu v obci
Ústí, poslední valná hromada se uskutečnila dne 16.2.2012 v městysi Kralice na Hané.

VH SPOV OK dne 16.2.2012 v Kralicích na Hané schválila Plán činnosti SPOV OK
na rok 2012
spolupráce SPOV OK s celostátním SPOV – splněno
Naši členové SPOV OK ing. Harnová Marcela, Řezníček Jiří, Ing. Winter František, Hanig Leoš, Kateřina Kapková a
Eduard Kavala, jsou členy předsednictva SPOV ČR a účastní se jednání v Praze. Pan Šulák Tomáš se podílí na vydávání zpravodaje SPOV ČR. Pan Jaroslav Knap je členem revizní komise. Aktivní je také pomoc při prezentaci SPOV
na stáncích veletrhů Země živitelka, Region tour nebo Stavotech.

účast v komisi na hodnocení Vesnice roku 2012 - splněno
V roce 2012 byla nominována Kateřina Kapková jako členka hodnotící komise soutěže VR Olomouckého kraje a
předsedou komise byl ředitelem soutěže jmenován Řezníček Jiří, který byl i členem celostátní hodnotitelské komise.

podílení se na publikačních aktivitách a prezentaci soutěže Vesnice roku - splněno
SPOV OK se aktivně podílí na zpracování publikace k soutěži Vesnice Olomouckého kraje roku 2012 včetně finanční spoluúčasti na vydání. Soutěž byla prezentována na výstavě Stavotech a ostatních akcích SPOV včetně mediální prezentace

spoluúčast na aktivitách ŠOV, podpora aktivit a projektů ŠOV dle jejího plánu práce - splněno
účast členů SPOV OK v Komisi pro rozvoj zemědělství a venkova Ol. kraje. Naši členové
se účastní jednání komise nejsou však nominováni za SPOV OK. – splněno částečně
spolupráce na aktivitách Celostátní sítě pro venkov (CSPV) - splněno
spolupráce na aktivitách NS MAS - splněno
průběžně aktualizovat webové stránky SPOV OK - splněno
úprava a aktualizace se provádí průběžně

podílet se na aktualizaci a připomínkování pravidel POV OK
ze strany SPOV OK byly zaslány připomínky a podněty k pravidlům POV OK

spolupráce se SPOV Zlínského kraje - splněno
Proběhla společná akce v Příleském mlýně a návštěva s výměnou zkušeností starostů Zlínského kraje v obci Tučín – Vesnici roku 2009

uspořádání společné akce SPOV OK a NS MAS

ORGÁNY SPOV OK a ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDNICTVA
1. PŘEHLED ORGÁNŮ
Předsednictvo má dle Statutu SPOV OK 11 členů, volí je Valná hromada, funkční období člena je čtyřleté.
Předsednictvo v roce 2012 pracovalo ve složení: Ing. Jaroslav Brzák, Ing. Marcela Harnová, Mgr. Marta Husičková, Pavel Kolář, Zdeněk Lév, Jiří Řezníček, Miluše Stržínková, Tomáš Šulák, Ing. František Winter, Otakar Hlaváč a Leoš Hannig, který je zároveň předsedou SPOV OK.
Revizní komise: Má dle Statutu SPOV OK 3 členy, volí je Valná hromada, funkční období člena je čtyřleté. RK
pracovala v roce 2012 ve složení Mgr. Jaroslav Střelák – předseda, Ing. Alois Ševeček a Libor Vykopal.
Odborné komise: Spolek pro obnovu venkova SPOV OK nezřídil v roce 2012 žádnou odbornou komisi.

2. PŘEHLED O JEDNÁNÍCH A STANOVISCÍCH PŘEDSEDNICTVA SPOV OK
9.1.2012 - jednání předsednictva ohledně způsobu distribuce publikace Tváře venkova, navržení zástupců do
komise Vesnice roku 2012 K. Kapkovou a náhradníka J. Řezníčka, vedení účetnictví bude provádět M. Harnová
9.2.2012 - jednání předsednictva, příprava valné hromady v Kralicích na Hané, organizace setkání SPOV OK a
SPOV ZK v Příleském mlýně
17.5.2012 - jednání předsednictva, informace o soutěži Vesnice roku 2012, informace z činnosti SPOV ČR –
problematika voda v krajině, pozemkové úpravy, jednání s poslancem Ing. Dr. B. Šarapatkou ohledně problematiky regionálního školství, pracovních úřadů, vývoje kolem zákona o veřejných zakázkách a projednání RUD,
nutná aktualizace webových stránek SOPV OK
4.6.2012 – jednání předsednictva, Ing. Marta Novotná z OK informovala o přípravě POV OK na rok 2013, nutné
navázat s novým vedením OK spolupráci a diskuzi na téma rozvoje venkova, přítomní poslanci Ing. Dr. B. Šarapatka a MUDr. J. Chalánková si vyměnili s předsednictvem poznatky ohledně financování školství na venkově, reformě školství a optimalizace škol
20.9.2012 - proběhlo výjezdní zasedání předsednictva v obci Gamlitz při odborném zájezdu s CSV. Členové navrhli, aby konference Venkov 2013 se konala v Olomouckém kraji a to v Teplicích nad Bečvou a Hranicích. Zahájení jednání s novým vedením OK ohledně rozvoje venkova a účasti SPOV OK na jednáních
11.10.2012 – jednání předsednictva, národní konference Venkov 2013 – organizátor MAS Hranicko, spolupodílet se bude SPOV ČR, SPOV OK, NS MAS ČR, projednány návrhy pro OK – zachování 60 mil. Kč pro POV,
podpora MAS, podpora SPOV OK , zřízení Výboru pro rozvoj venkova, nominace SPOV OK do výborů a komisí,
podpora konference Venkov 2013 i z OK – písemná výzva na kraj
7.11.2012 – jednání předsednictva v hotelu Dolte Sobotín,
informace z jednání SPOV ČR, informace o komunikaci s novými politiky na OK, návrh členů SPOV OK do jednotlivých komisí OK, požádání hejtmana OK o záštitu a podporu Národní konference Venkov 2013
Prosinec 2012 – informace k publikaci Vesnice roku 2012, podpora 25 tis. Kč z rozpočtu SPOV OK, navržení
členů SPOV OK do pracovní skupiny pro organizaci konference Venkov 2013, informace o plánu činnosti CSV
v Olomouckém kraji, zpracování tiskového prohlášení SPOV OK s podporou SMS a SMO

ÚČAST NA ROZVOJI KRAJE
A DALŠÍ AKTIVITY SPOV OK V ROCE 2012
1. SPOLUPRÁCE S OLOMOUCKÝM KRAJEM
Komise pro rozvoj venkova a zemědělství je poradní orgán zřízený Radou Olomouckého kraje. V roce 2012 se uskutečnila 4 jednání komise. První dvě jednání jsou tradičně věnována seznámením komise s harmonogramem hodnocení, metodikou hodnocení a oblastmi podpory v rámci POV. Tak tomu bylo i na jednání 2.3.2012. Druhé jednání komise 15.3.2012 dokončilo hodnocení žádostí, schválilo výsledky hodnocení podaných projektů. Na obou
jednáních byla komise vždy seznámena se závěry jednání orgánů kraje. Na komisi 15.3.2012 byly předloženy komisi aktuální informace o připravované politice EU a o vyhlášení soutěže Vesnice roku 2012. Na třetím jednání
12.6.2012 se komise zabývala rolí veřejné správy v oblasti zemědělství a venkova. Čtvrté jednání 3.9.2012 řešilo
oblast podpory hodnotících kritérií harmonogramu administrace POV 2013 a zároveň se členové komise seznámili na exkurzi v Náměšti na Hané s produkty minimlékárny ZD Senice na Hané.
Do činnosti komise pro rozvoj venkova a zemědělství rady Olomouckého kraje se zapojili Marta Husičková a Leoš
Hannig, kteří jsou zde zároveň nominováni za jiné subjekty. František Winter a Eduard Kavala jsou zváni jako poradci na některá jednání.
Členové SPOV OK připomínkovali v rámci jednání podmínky pro přidělování dotací z POV 2012, požadovali, aby
alokace v POV 2013 zůstala ve stejné výši jako v roce 2012 – ve výši 60 mil. Kč. To se však nepodařilo prosadit.
Tak jako každoročně, i v roce 2012 se členové SPOV OK podíleli na práci v hodnotitelské komisi POV 2012.
Olomoucký kraj přispěl finanční částkou 50 000 Kč na vydání publikace Vesnice roku Olomouckého kraje 2012.
Došlo k dohodě, že v případě zajištění kofinancování ze strany SPOV OK přispěje Olomoucký kraj na vydání publikace k soutěži i v roce 2013.
Marta Husičková,
členka KRZV

2. SOUTĚŽ VESNICE ROKU V Programu obnovy venkova
Tato soutěž je významným nástrojem prezentace a ukázky dobré praxe obcí v celé České republice. Je také jedním
z důležitých bodů plánu činnost Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje.
V roce 2012, jsem byl jmenován předsedou komise, dle regulí a podmínek soutěže, ředitelem soutěže Vesnice roku 2012 Viktorem Liškou, za starostu obce Vikýřovice Václava Mazánka - „Vesnice Olomouckého kraje roku
2010“, který si způsobil úraz znemožňující vykonávat činnost předsedy hodnotitelské komise Soutěže Vesnice Olomouckého kraje 2012. Protože je pro mne jako starostu tato činnost velmi inspirativní a zajímavá, rád jsem přijal
jmenování a mrzí mě, že právě tento úraz znemožnil panu starostovi Vikýřovic osobní účast, neboť si myslím, že by
to pro něj bylo také velkým přínosem a zážitkem.
Práce členů hodnotící komise je náročná a vyčerpávající, zvláště když věnujete prezentacím obcí maximální pozornost, aby vám nic neuniklo a vaše rozhodnutí bylo to nejlepší.
Cílem soutěže Vesnice roku je ukázat na náš venkov, na obce a život uvnitř, včetně následné prezentace úsilí, úžasné šikovnosti a zapojení lidí do dění v obci. Právě pospolitost občanů, zapojení dětí, mládeže i seniorů, spolupráce spolků, podnikatelských a zemědělských subjektů na tvorbě života je důležitým znakem těch nejlepších obcí.
Stále více se odbourávají rozdíly mezi obcemi a díky spolkům a spoustě dobrovolné práce občanů se obnovují tradice, které propojují občany a vytváří příjemnou atmosféru. Na obcích se snaží vytvářet si kulturu sami lidé.
Stejně tak pro pospolitost lidí funguje i společná dobrovolná výsadba zeleně, alejí a údržba veřejných prostranství,
případně budování společných zázemí. Naše vesnice chtějí být moderní a jít s dobou, ale zároveň chtějí být vlastní
a samy sebou včetně svých tradic, zvyků a udržení rázu vesnice. Tato cesta není jednoduchá.
Velký obdiv obcím, které dokáží rozvíjet své vesnice právě s podporou svých spoluobčanů. Obce tyto skupiny lidí
podporují a jsou rády, že v obci fungují.

VESNICE ROKU
Sestavili:
Kateřina Kapková, Ing. Josef Janeček,
Josef Londa
Textové úpravy: RNDr. Lenka Prucková
Foto: Ing. Josef Janeček, Josef Londa,
Jiří Řezníček, Zdeněk Lév, Ing. Ivana Šupová
a archivy obcí
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18. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 20 obcí z pěti okresů v Olomouckém kraji. Z Jesenicka 3 obce, 2 ze
Šumperska, 3 z Prostějovska, 3 z Olomoucka a 9 z Přerovska. Před zahájením návštěv v obcích bylo informováno vedení Olomouckého kraje o složení hodnotící komise, počtu přihlášených obcí, hodnotících kritériích a
harmonogramu návštěv. Proběhla také pracovní schůzka členů komise, na které byly členům předány podklady
a informace o jednotlivých přihlášených obcích četně výkladu hodnotících kritérií.
Komise navštívila ve dnech 11. – 18.června 2012 všechny přihlášené obce, které předaly, nebo doručily přihlášky na pobočku CRR ČR v Olomouci ve stanoveném termínu do 30.dubna 2012. Přihlášky 3 obcí (Prostějovičky, Sudkov a Nová Hradečná) nebyly z důvodu doručení po stanoveném termínu (3.května 2012) mezi soutěžící obce zařazeny. Obce byly o návštěvě komise předem informovány. V průběhu prohlídek byla pořízena fotodokumentace, která bude následně zpracována do prezentace. Každá obec měla k dispozici 90 minut pro svoji
prezentaci. Zástupci obce měli možnost prezentovat své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, přístup k informačním technologiím, spolupráci obce
se zemědělskými subjekty. Organizace prezentace byla v režii obce. Součástí hodnocení byla diskuse s členy
komise na témata související s obnovou a rozvojem venkova. Hodnotitelská komise věnovala návštěvám obcí a
vyhodnocení soutěže více než 100 hodin a po Olomouckém kraji najezdila přes 820 km. Navíc musela absolvovat část cesty na kole při prezentaci nových cyklostezek, jako adrenalinový zážitek mohla působit cesta na valníku pro převoz zemědělského zvířectva v málo dostupném terénu katastru, či jízda na žebřiňáku taženém koňským spřežením. Nechybělo moc a letěli jsme i balonem.

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
Zlatou cihlou v Programu obnovy venkova se oceňují příkladné stavby, realizované v duchu Programu obnovy
venkova, které si zaslouží, aby byly zveřejněny. Cílem rozšíření soutěže o toto vyhodnocení je získání evidence a přehledu o těchto stavbách, jejich ocenění a zveřejnění v každoročně vydávané osvětově propagační publikaci „STAVBY VENKOVA“.

Zlatou stuhu a titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2012 získala Obec Radslavice
Obec Radslavice postoupila a reprezentovala Olomoucký kraj v celorepublikovém kole ve dnech 2.9. – 7.9.
V tomto celostátním kole soutěže zvítězila obec Řepice z Jihočeského kraje, na 2. místě obec Tvarožná Lhota z
Jihomoravského kraje a 3.místo obsadila obec Křižánky z kraje Vysočina.
2. místo v krajském kole získala obec
3. místo v krajském kole získala obec
Modrá stuha za společenský život
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Bílá stuha za činnost mládeže
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Černá Voda
Náklo
Obec Hradčany
Obec Citov
Obec Dlouhá Loučka
Obec Skalka

Další speciální ocenění komise spojené s finančními příspěvky získaly:
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
Uhelná
Ocenění za rozvíjení spolkového života v místních částech
Ruda nad Moravou
Ocenění za péči o kraOcenění za péči o krajinu a práci s odpady
Velká Kraš
Ocenění za příkladnou péči o kulturní dědictví obce
Veselíčko
Komise dále ocenila další obce za konkrétní oblast v rozvoji venkova, činnosti spolků a přístup k obnově vesnice.
Obec Babice - Ocenění za realizaci výsadby zeleně pro budoucnost
Obec Císařov - Ocenění za obnovu kulturního a sportovního zázemí v obci
Obec Kralice na Hané - Ocenění za vytváření podmínek pro nové bydlení a růst obce
Obec Loučná nad Desnou - Ocenění za citlivý přístup k rekonstrukci historické zeleně
Obec Mořice - Ocenění za formování krajiny ve vztahu k udržitelnosti života na venkově
Obec Potštát - Ocenění za rozvoj plnohodnotného života v místních částech obce
Obec Sušice - Ocenění za podporu a rozvoj talentované mládeže
Obec Všechovice - Ocenění za podporu zachování kulturního dědictví
Diplom Zlatá cihla
Diplom Zlatá cihla (kategorie A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu): Kulturní dům (bývalá zámecká oranžérie) - Obec Loučná nad Desnou,
Diplom Zlatá cihla (kategorie C - nové venkovské stavby): Kaple sv. Antonína Paduánského - Obec Hradčany,
Cena naděje pro živý venkov - Obec Rouské
V rámci celostátního kola soutěže Vesnice roku 2012 byl členem celostátní hodnotitelské komise za jednoho z vyhlašovatelů soutěže Spolek pro obnovu venkova České republiky i člen předsednictva SPOV OK Jiří Řezníček, starosta obce Tučín.
Řezníček Jiří
Předseda hodnotitelské komise 2012
Starosta obce Tučín „ Vesnice roku 2009“

3. ŠKOLA OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE – ŠOV OK
Škola obnovy venkova Olomouckého kraje, o. p. s., se sídlem společnosti:
Náměšť na Hané, Vodní 274, PSČ 783 44, je obecně prospěšnou společností založenou SPOV OK.
Dle Zakládací listiny společnost poskytuje tyto služby:
a. organizace konferencí, seminářů, školení, odborných kurzů, a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti pro podporu obnovy a rozvoje venkovských oblastí.
b. organizování odborných setkání mezi regiony pro předávání dobrých zkušeností a příkladů.
c. konzultační činnost a poradenství v oboru přípravy projektů v oblasti obnovy a rozvoje venkova, při získávání
grantů a při jejich realizaci.
d. publikační a osvětová činnost související s obnovou a rozvojem venkova
Škola obnovy venkova Olomouckého kraje (ŠOV OK) uspořádala v roce 2012 několik akcí, určených především
pro starosty venkovských obcí.
Přehled akcí, které ŠOV OK uspořádala nebo na kterých spolupracovala v roce 2012:

SEMINÁŘ: Architektura a vzhled obcí
Seminář byl určen pro starosty venkovských obcí, kterým není lhostejný vzhled obce. Na obcích čerpáme dotace,
realizujeme projekty, ale myslíme vždy na ráz naší obce?
Termín konání:		 dne 10. dubna 2012,
Místo: 		 velký sál AZV MZE ČR Šumperk
Spolupráce:		 Celostátní síť pro venkov

PUBLIKACE: Vesnice roku Olomouckého kraje 2012
Příprava a vydání publikace k 18. ročníku soutěže Vesnice roku v Olomouckém kraji
Spolupráce:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Josef Londa
Celkový náklad:
2000 ks
Počet stran:
21 + obálka

TEMATICKÁ EXKURZE: Obnova a rozvoj venkova Slovensko – Maďarsko – Rakousko
Exkurze byla určena pro starosty venkovských obcí, pracovníky místních akčních skupin, aktéry rozvoje venkova
a partnery Celostátní sítě pro venkov. Exkurze proběhla do regionů čtyř států: České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska. V rámci exkurze, během čtyř dní, jsme navštívili úspěšné obce i regiony s podporou LEADER, kde nám jejich zástupci prezentovali realizované projekty a aktivity, a řadu dalších zajímavých míst.
Termín konání:		
Místo: 			
Spolupráce:		

18.9.2012 – 22.9.2012,
Slovensko – Maďarsko – Rakousko
Hornet Tour, Celostátní síť pro venkov

SEMINÁŘ: Architektura, urbanismus, vzhled obcí a prezentace obcí na soutěžích
Seminář byl určen především pro starosty venkovských obcí, ale i pro zpracovatele rozvojových dokumentů a
další aktéry rozvoje venkova. Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o urbanismu, vzhledu obcí a o kvalitě plánování investic a výstavby ve venkovských obcích
Termín konání:		
Místo: 			
Spolupráce:		

dne 4. prosince 2012
v kulturním domě č.p.500 ve Smržicích u Prostějova
Celostátní síť pro venkov

V roce 2013 se připravujeme dalších zajímavé akce, o kterých budeme členy Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje informovat. Aktuální informace o škole obnova venkova Olomouckého kraje naleznete na stránkách www.spovok.cz
Ing. Jaroslav Brzák

Ředitel Školy obnovy venkova Olomouckého kraje

4. Spolupráce KS MAS a SPOV v Olomouckém kraji
Spolupráce Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje s Krajským sdružením MAS Olomouckého kraje
spočívala začátkem roku 2012 ve společné snaze vyjednávání pozice venkova pro další plánovací období v letech 2014 – 2020 jak na krajské, tak i celostátní úrovni. Další platformou spolupráce byly společné akce pořádané Celostátní sítí pro venkov. Zde jsou obě organizace stále nejaktivnějšími členy. Vzhledem k rozpočtu této
organizace není možné uspořádat více společných akcí, jelikož je potřeba uspokojit i ostatní partnery této sítě.
Ale i setkání aktérů venkova, které se v roce 2012 uskutečnilo v Rapotíně, bylo přínosem pro všechny zúčastněné. Od podzimu roku 2012, začali obě organizace společně pracovat na nelehkém, ale velmi prestižním společném projektu a to na přípravě konference Venkov 2013, která se uskuteční v lázeňském areálu v Teplicích
nad Bečvou. Hlavním pořadatelem je SPOV ČR a právě obě krajské organizace SPOV a MAS Olomouckého kraje byly pověřeny organizačním zabezpečením celé akce. Pro obě organizace to bude velmi náročný úkol a jak
se ho zhostí, to budeme moci posoudit až na podzim v roce 2013.
Ing. František Winter

Předseda Krajského sdružení
NS MAS ČR Olomouckého kraje

5. celostátní síť pro venkov (CSPV)
V roce 2012 spolupráce Spolku pro obnovu venkova v Olomouckém kraji a Celostátní sítě pro venkov Olomouckého kraje byla jako každý rok na velmi dobré úrovni. SPOV a ŠOV je aktivním a příkladným partnerem CSV
v Olomouckém kraji.
CSV má za úkol seskupit všechny organizace a státní správu do podpory venkova, vytvářet podmínky pro partnerství, podpořit hodnocení politiky rozvoje venkova, zajistit sběr informací o nejlepší praxi, organizovat semináře a setkání a být komunikačním a marketingovým nástrojem PRV.

Celostátní síť pro venkov v roce 2012 realizovala plno akcí, které přispěly k rozvoji venkova. Akcí se aktivně účastnili členové SPOV, starostové Olomouckého kraje, zemědělská veřejnost, zástupci MAS a široká veřejnost.
Za zmínku v roce 2012 stojí setkání SPOV Olomouckého a Zlínského kraje ve dnech 8. – 9. 3. 2012 ve Všechovicích. Řešenými tématy byl rozvoj venkova na střední Moravě v roce 2012-2013, možnosti podpor od krajů a státu, záměr budoucí politiky rozvoje venkova EU v období 2014-2020. Z tohoto setkání vznikla Všechovická výzva
pro státní instituce v těchto bodech:
I. Politika a hodnoty venkova
II. Evropa 2020 a spolupráce s centrálními institucemi
III. Spolupráce s kraji a institucemi na střední úrovni
IV. Využití dobré praxe na venkově
CSV spolu s ŠOV organizovala starosty obcí vyhledávaný seminář k architektuře a vzhledu obcí, kdy odborníci na
tuto problematiku radí, jak se vyvarovat špatných příkladů a ukazují na zdařilá díla jak v naší republice, tak i v Evropě.
Další akce mají propagační charakter – ať jsou to dožínky v jednotlivých částech okresu, Lidový rok spojený s jarmarkem, podpora regionálního značení na Hané a na Jesenicku – regionální značky HANÁ regionální produkt a Jeseníky originální produkt. Další z úspěšných akcí, kterých se členové SPOV velmi rádi účastní, je putování po oceněných obcích v soutěži Vesnice roku.
Nejvýznamnější akcí v roce 2012 byla zahraniční exkurze na Slovensko, do Maďarska a Rakouska ve dnech 18. –
21. 9. 2012. V tomto případě CSV splnila mnoho ze svých cílů a byla naplněna vize partnerství a ukázány příklady
dobré praxe ze soutěže Entente Florale Europe a spolupráce na zajímavých projektech se Slovenskou republikou.
Ing. Kateřina Mračková

ředitelka Krajské agentury pro zemědělství a venkov Olomoucký kraj

6. Exkurze partnerů CSV Olomouckého kraje
CSV Olomouckého kraje ve spolupráci se Školou pro obnovu venkova Olomouckého kraje připravila ve dnech 18.21.9.2012 pro své partnery exkurzi, v průběhu které měli možnost poznat zajímavé náměty a příklady dobré praxe, čerpání dotačních titulů u nás a v dalších třech sousedních státech – na Slovensku, v Maďarsku a v Rakousku.

Česká republika

První den byl zahájen v obci Modrá (nositelka několika ocenění získaných v soutěži Vesnice roku). Starosta obce
Miroslav Kovářík představil projekt „Živá škola-živá voda“, který názorně představuje jednotlivé biotopy zdejšího
regionu. Do přípravy venkovních expozic byly zapojeny vhodnou formou děti a mládež zdejšího regionu a převážná část expozice bude na děti a mládež i zaměřena.
Slovensko
Dvě MAS Olomouckého kraje úzce spolupracují se slovenskou MAS POŽITAVIE – ŠIROČINA a tak prvním cílem na
slovenské straně bylo právě území tohoto sdružení. Manažer MAS Tomáš Kozolka představil některé zajímavé projekty na svém území. Místní klimatické podmínky umožňují výrobu vynikajícího vína a tak v rámci podpory diversifikace zemědělské výroby by se chtěli ve své práci zaměřit na podporu vinařské turistiky. Byl představeno nové víceúčelové sportovní hřiště a projekt úpravy centrální zóny v okolí kostela, který byl natolik jedinečný, že byl v tomto roce vybrán jako jeden z dobrých příkladů realizovaných projektu do připravovaného filmového dokumentu slovenského ministerstva zemědělství.
Slovenský Grob byl druhým místem na území Slovenska, které se navštívilo. Jeden z často opakujících se názorů a
doporučení (a to nejenom na Slovensku, ale i v ostatních navštívených zemích) bylo to, že je třeba využít pro rozvoj svého území něčeho typického, tradičního a jedinečného, co do území návštěvníky nejenom přiláká, ale v regionu je i udrží. Slovenský Grob se svými chovy hus, ze kterých se následně vyrábí vynikající místní regionální produkty, jsou toho jasným důkazem…

Maďarsko

Obec Lipót (cca 600 obyvatel), která je nositelem zlaté plakety Evropské soutěže Entente Florale Europe z roku
2010, byla dalším zajímavým místem. Obec byla v minulém plánovacím období členem MAS „Rábcatorok Települések Leader Fejlesztési Társulása“ (zkráceně - Rábcatorok ACS). V současnosti spolupracuje se sdružením „Poklad Panonie“, které realizuje maďarský LEADER (http://www.pkle.hu). V průběhu návštěvy byly představeny projekty, které měly jednoho společného jmenovatele – vodu.

Rakousko

V oblasti Štýrska u hranic se Slovinskem se nacházelo další městečko, které nabídlo účastníkům exkurze velké
množství inspirativních projektů. Starosta obce Gamlitz pan Wratschko představil svoji obec, která je několikanásobným vítězem v soutěži o nejlépe upravenou obec na rakouském území a je aktivním členem místní akční skupiny Naturpark Südsteirisches Weinland (bližší informace na http://www.naturparkweinland.at). V tomto roce byla

nominována (a později i zvítězila v kategorii obcí) v soutěži Entente Florale Europe 2012. Vkusně upravené prostředí v okolí kostela, u památníků obětem válečných konfliktů, na náměstí, v areálu školy a školky, na dětském hřišti, na mostě – zkrátka v celém intravilánu obce je nabízen místním obyvatelům a návštěvníkům příjemný prostor k žití. Z programu LEADER byla podpořena výroba informačních panelů o místních přírodních zajímavostech. Řeka na území NATURA 2000 a rybníky, na jejichž březích byl s podporou evropských dotací (cca
440 tis. EUR celkové náklady) vybudován největší evropský pohybový park („motorikpark“ – blíže na webových stránkách www.landentwicklung.steiermark.at/cms/beitrag/11546590/20355095 ), se staly vyhledávanými cíly zdejších návštěvníků. Z programu LEADER byl podpořen projekt bylinné zahrady. Produkty z této zahrady je možno zakoupit přímo na farmě v malé prodejně, která je spojena s malou kavárničkou. Další projekt, který vzbudil zasloužený obdiv účastníků exkurze, byl způsob nabídky místní regionální produkce, mezi kterou patří například tykvový olej, víno, masné výrobky z vepřového masa atd. Prodejní místo (Genuss regal Südsteiermark) bylo doplněno naučnými expozicemi, které zájemcům blíže představily způsob výroby jednotlivých typů
produktů a umožnily ochutnávku nabízeného zboží.
Městečko Fürstenfeld se pochlubilo nejmodernějším sběrným dvorem na území Rakouska. V oblasti sociální projektů jsme měli možnost navštívit domov pro seniory (164 trvalých lůžek) a domov pro postižené (v péči
mají asi 30 klientů). V tomto roce byla nominována (a později získala stříbrnou příčku v kategorii měst) v soutěži Entente Florale Europe 2012.
Poslední navštívená obec Reichenau an der Rax ukázala, že citlivě využité historické dědictví lze přeměnit v zajímavé lákadlo pro návštěvníky daného území.
Připravená exkurze nabídla účastníkům velké množství zajímavých podnětů a inspirativních nápadů pro jejich
další práci. Zpětná hodnocení účastníků potvrdila známé pravidlo, že je „lépe 1x vidět než 10x slyšet“.

7. PROPAGACE AKTIVIT VENKOVA V OLOMOUCKÉM KRAJI
V únoru 2012 přinesl Zpravodaj venkova rozhovor s předsedou SPOV Eduardem Kavalou, starostou Bělotína
„Náš venkov je momentálně opět ohrožen. Kvůli školám. Bráníme je“. V dubnu 2012 ZV informoval o setkání
aktérů venkova Olomouckého a Zlínského kraje ve Všechovicích, kde byla přijata i tzv. Všechovická výzva (viz
dále), v červnu o návštěvě slovenských starostů na Moravě, kde mj. navštívili Bělotín a Tučín. V červenci ZV informoval o prvním ročníku soutěže o nejlepší obecní zpravodaj Olomouckého kraje Makovice 2012, kterou vyhrál městys Dřevohostice. Akce se uskutečnila v rámci Moravského kulturního salónu. V říjnu vyšly ve Zpravodaji venkova výsledky hodnocení MAS, ve kterém uspěly MAS z Olomouckého kraje – v první dvacítce jich bylo
šest: MAS – Partnerství Moštěnka (1. místo), MAS Horní Pomoraví a MAS Region HANÁ (2. - 5. místo), dále
MAS Na cestě k prosperitě, MAS Moravská cesta a Rozvojové partnerství regionu Hranicko. Fotografickou celostátní soutěž NS MAS vyhrál snímek „Vypuštěná přehrada aneb konec vodníka na Plumlově?“, který přihlásila MAS Prostějov venkov. A do třetice říjnový ZV informoval o konferenci UNIVES v olomouckém Vlastivědném
muzeu, který hodnotila přibližování moravského venkova s vysokými školami a zapojování občanů. V říjnu vyšel
opět rozhovor s předsedou SPOV Eduardem Kavalou „Zásadou číslo jedna by mělo být udržení lidí na venkově.
podporou zaměstnanosti“. Zpravodaj rovněž informoval o semináři zástupců olomouckého a zlínského SPOV
na Rusavě. Prosincový zpravodaj přinesl výsledky krajských voleb, článek o česko-polské konference LEADER
bez hranic 2012, která se odehrála na Jesenicku, setkání MAS Olomouckého kraje v Sobotíně a rozhovor s místopředsedou ELARDu a starostou Dolních Studének na Šumpersku Radimem Sršněm „Český a moravský LEADER má v Evropě dobrý zvuk, Národní síť MAS v ní chce posílit své postavení“.
Tomáš Šulák,

editor Zpravodaje venkova, člen předsednictva SPOV za obec Veselíčko (www.obec-veselicko.cz)

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012
Zůstatek z roku 2011

134.600,96 Kč

PŘÍJMY:
Úroky

193,52 Kč

Členské příspěvky 2011

72.900 Kč

Členské příspěvky 2012

55.380 Kč

Celkem

128.473,52 Kč

VÝDAJE:
prodloužení domény

4.680 Kč

náklady na VH

9.259 Kč

Náklady setkání se ZLK Příleský mlýn 8.-9.3.2012

9.480 Kč

MZe Olomouc info tabule SPOV OLK

860 Kč

brožura – Vesnice roku OLK 2012

25.000 Kč

DPP – vedení účetnictví

5.100 Kč

FÚ Olomouc odvod srážkové daně

900 Kč

Bankovní poplatky

2.066 Kč

Celkem

57.345 Kč

Zůstatek na bankovním účtu k 31.12. 2012 byl 205 729,48 Kč.
V Olomouci dne 23.1.2013
Leoš Hannig v.r.
předseda SPOV

PODĚKOVÁNÍ
Předsednictvo SPOV OK děkuje všem, kteří pomohli k plnění cílů a poslání spolku, radou, činem či finanční podporou.
V Olomouci dne 15.7.2013
Poděkování Spolku za dobrou spolupráci a úsilí v obnově a rozvoji venkova patří i předsedovi SPOV ČR Mgr. Eduardu Kavalovi a nové tajemnici spolku Kateřině Kapkové.
Poděkování Olomouckému kraji za podporu soutěže Vesnice roku 2012 včetně finanční spoluúčasti na vydání publikace VR.
Jiří Řezníček

Předseda SPOV OK

přílohy
Příloha č. 1 Výroční zprávy SPOV OK 2012
ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE SPOV OK
Revizi provedla ustavená revizní komise ve složení:
Mgr. Jaroslav Střelák – předseda
Ing. Alois Ševeček
Libor Vykopal - omluven
Za SPOV OK:Marcela Harnová – účetní, Leoš Hannig
Revize byla provedena dne 14. 2. 2013.
Revidované období: od 1. 1. 2012 do 31.12. 2012.
Předmětem revize byla kontrola hospodaření SPOV OK za rok 2012.
Zůstatek z roku 2011 dle výpisu z běžného účtu k 31.12.2011 byl 134.600,96 Kč.
Příjmy
Členské příspěvky 2011
Členské příspěvky 2012
Úroky:
Příjmy celkem:

72.900,- Kč
55.380,- Kč
193,52 Kč
128.473,52 Kč

VÝDAJE:
prodloužení domény
náklady Valná hromada
náklady setkání se ZLK Příleský mlýn 8.9.3.2012
MZe Olomouc – info tabule SPOV OK
brožura Vesnice roku – příspěvek ŠOV
vedení účetnictví – dohoda o provedení práce
odvod srážkové daně - FÚ Olomouc
bankovní poplatky
Výdaje celkem:

4.680,- Kč
9.259,- Kč
9.480,- Kč
860,- Kč
25.000,- Kč
5.100,- Kč
900,- Kč
2.066,-Kč
57.345,-Kč

Zůstatek na bankovním účtu k 31.12. 2012 byl 205.729,48 Kč.
Zůstatek dle výpisu z běžného účtu k 31.12.2011
Zůstatek dle výpisu z běžného účtu k 31.12.2012

134.600,96 Kč
205.729,48 Kč

Revizí bylo zjištěno, že výdaje byly propláceny výběrem z běžného účtu. Pokladna není zřízena.
Závěrem revizní komise konstatuje, že s finančními prostředky SPOV OK bylo v roce 2012 nakládáno v souladu s pravidly a směrnicí o účetnictví.
Vyúčtování srážkové daně a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2012 nebylo ke dni revize
na Finanční úřad v Olomouci podáno.
Účetnictví je vedeno účetní Marcelou Harnovou přehledně, svědomitě, všechny účetní operace jsou průkazné.
Revizní komise neshledala nedostatky.
Za revizní komisi SPOV OK:
Mgr.Jaroslav Střelák,v.r.
předseda revizní komise

