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ÚVOD
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,
místní akční skupiny, a dále pak podnikatelské subjekty, a to nejen zemědělské) tak i 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, případně čtvrtek, v budově Senátu ČR a jsou přístupná všem členům SPOV.
SPOV Olomouckého kraje (SPOV OK) vznikl v roce 2003. Je jednou ze třinácti krajských
organizací SPOV ČR ve smyslu § 13 jeho Stanov, má samostatnou právní subjektivitu jako spolek.
Činnost SPOV OK se řídí Stanovami SPOV ČR, registrovanými Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 2. 2004,
vlastním Statutem, schváleným VH SPOV OK a aktualizovaným na VH v Čelechovicích v roce 2016
z důvodu změny sídla.
Orgány SPOV OK jsou valná hromada, předsednictvo, revizní komise a případně odborné
komise, které jsou ustavovány dle potřeby. Statutárními zástupci jsou předseda a 2 místopředsedové,
kteří zastupují SPOV OK v předsednictvu SPOV ČR. Od konce roku 2019 byla předsednictvem zřízena
funkce tajemník SPOV OK, kterým byl jmenován člen předsednictva Josef Londa.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA SPOV OK
Počet členů SPOV OK k 31. 12. 2021 byl 125, z toho 99 obcí a městysů, 4 organizace a 22 jednotlivců.
Počet členů oproti roku 2020 se změnil. V průběhu roku členství zrušila Jednota, spotřební družstvo
Zábřeh jako PO, ke konci roku Mgr. Stanislav Cigánek, Dagmar Kubzová a Ing. arch. Irena Čehovská
jako FO. Ze SPOV ZK byl do naší členské základy převeden. Ing. Marian Jurečka jako FO. 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 byla stanovena na 2 000
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.
Předsednictvo SPOV ČR v intencích "Stanov" dne 28.6. 2021 přijalo návrh většiny členů a rozhodlo,
aby se krajské organizace vzdaly 10% podílu na příspěvcích, tedy dostaly by 30% a ne 40, jako 2 roky
před tím. Částka cca 170 tis Kč, byla zaslána na pomoc obcím postiženým tornádem.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOV OK ZA ROK 20 21
PLNĚNÍ ÚKOLŮ VALNÉ HROMADY SPOV OK
Valná hromada (VH) je vrcholným orgánem SPOV OK. Na základě Usnesení Vlády č. 125 ze 14. 2. 2021
o krizových opatřeních zákazu a omezení konání hromadných akcí proběhlo jednání Valné hromady
členů Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje formou per rollam, dle článku XIII. upravených
Stanov spolku schválených na VH SPOV ČR dne 3.12.2020.
Projednání bodů k navrženým usnesením na VH SPOV OK proběhlo dne 13. dubna 2021 on line,
formou videokonference v prostředí ZOOM. Schvalování navržených usnesení proběhlo
elektronickou formou per rollam ve dnech 13. – 16. dubna 2021.

Účastníci VH SPOV OK konané on line dne 13.4. 2021

Z důvodu výskytu a šíření koronaviru a vyhlášeným výjimečným stavem na celém území ČŘ se
nepodařilo uskutečnit všechny naplánované akce ve schváleném Plánu činnosti SPOV OK na rok
2021.
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VH SPOV OK FORMOU PER ROLLAM DNE 13. - 16.4. 2021 SCHVÁLILA PLÁN ČINNOSTI
SPOV OK NA ROK 2021:
 spolupráce SPOV OK s celostátním SPOV ČR - plněno
 účast v komisi na hodnocení Vesnice roku 2021 – akce byla zrušena
 spolupráce na organizaci motivačních seminářů k soutěži VR 2021 - akce byly zrušeny
 podílení se na publikačních aktivitách a prezentaci soutěže Vesnice roku včetně finanční
podpory - akce byla zrušena
 účast členů SPOV OK v Komisi pro rozvoj zemědělství a venkova Ol. kraje a aktivní spoluúčast
na aktualizaci a připomínkování pravidel POV OK, koncepčních a strategických dokumentů realizováno
 spolupráce na aktivitách Celostátní sítě pro venkov (CSV) – splněno
 spolupráce na aktivitách KS MAS - zrušeno
 průběžná aktualizace webové stránky SPOV OK - realizováno
 spolupráce se SPOV Zlínského kraje – společné setkání - splněno
 přizvání k jednání SPOV OK představitele Olomouckého kraje
 účast v Regionální stálé konferenci - plněno
 účast na národní putovní výstavě MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN - plněno
 exkurze pro členy SPOV OK - splněno
 organizace semináře na požadované téma - akce byla zrušena

ORGÁNY SPOV OK A ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDNICTVA
PŘEHLED ORGÁNŮ
Předsednictvo má dle statutu SPOV OK 11 členů, volí je Valná hromada, funkční období člena je
čtyřleté. Předsednictvo v roce 2019 pracovalo ve složení:
Jiří Řezníček, starosta obce Tučín - předseda, Mgr. Marta Husičková, starostka městyse Náměšť na
Hané – místopředseda, Jana Gerešová, starostka obce Kopřivná – 2. místopředseda, Ing. Jaroslav
Brzák, fyzická osoba Náměšť na Hané – člen, Josef Londa, fyzická osoba Šternberk – člen, Kateřina
Kapková, fyzická osoba Šternberk – člen, Alena Wagnerová, starostka městyse Tištín – člen, Petra
Kočnarová, starostka obce Skalička – člen, Stanislav Cetkovský, starosta obce Klenovice na Hané –
fyzická osoba, Kateřina Mračková, ředitelka SZIF Olomouc – fyzická osoba, Miroslava Zavadilová,
starostka obce Majetín – člen.
Jarmila Stawaritschová, starostka obce Čelechovice na Hané – členka výboru předsednictva řešící
programové záležitosti.
Revizní komise: Má dle statutu SPOV OK 3 členy, volí je Valná hromada, funkční období člena je
čtyřleté. RK pracovala v roce 2020 ve složení Mgr. Jaroslav Střelák, starosta obce Krumsín – předseda,
Pavel Kolář, fyzická osoba, Kralice na Hané – člen, Mgr. Kateřina Krejčí, starostka obce Sobíšky – člen.
Jarmila Stawaritschová, starostka obce Čelechovice na Hané – člen odborné komise s pověřením
programových záležitostí.
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PŘEHLED O JEDNÁNÍCH PŘEDSEDNICTVA A ČINNOSTI SPOV OK
termín

jednání

13.1.

jednání předsednictva – on line

16. 2.

jednání předsednictva – on line

9. 3.

jednání předsednictva – on line

12.3.

jednání předsednictva – on line

13.4.

VH SPOV OK – on line

4.5.

jednání předsednictva

1.6.

jednání předsednictva

23. - 24. 6.

výjezdní jednání předsednictva do Modré (Zlínský kraj)

26. 10.

jednání předsednictva

Jednání předsednictva on line dne 16.2.2021

Tajemník plní následující úkoly:
• Ve spolupráci s předsedou SPOV OK připravuje program schůzí
• Zpracovává a rozesílá pozvánky na jednání
• Zpracovává zápisy z jednání včetně usnesení
• Komunikuje s SPOV ČR - rozesílání informací členům
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• Vede přehled členské základny
• Vkládá aktuální informace na webové stránky SPOV OK
• Zpracovává výroční zprávy
• Připravuje Valné hromady SPOV OK
• Připravuje a organizačně zajišťuje semináře a exkurze
• V případě pověření předsedy se zúčastňuje jednání předsednictva SPOV ČR

-

Za rok 2021 bylo na webové stránky www.spovok.cz vloženo celkem 42 aktualit a 39 příloh k
aktualitám

-

Zprovoznění aplikace „Srazovník“ na webu pro zjišťování vhodných termínů pro svolávání členů
k účasti na schůzích

-

9x svolání schůzí předsednictva, kontrola prezence, vyhotovení zápisu, zajištění autorizace a
rozeslání zápisů členům předsednictva, umístění na web

-

Sestavení a rozeslání pozvánky členům SPOV OK k účasti formou on line na VH SPOV OK dne
13.4.2021

-

Sestavení konceptu VZ SPOV OK za rok 2021, vypořádání připomínek, zapracování doplňků a po
odsouhlasení rozeslání členům SPOV OK

-

Technické zajištění pořádání VH SPOV OK v režimu on line a způsobu hlasování formou per
rollam, rozeslání a vyhodnocení hlasovacích lístků

-

Vyhotovení zápisu z VH SPOV OK, včetně návrhu na usnesení a rozeslání členům SPOV OK

-

Kontrola platební kázně – úhrada členských příspěvků za rok 2021, urgence nezaplacených

-

Vypracování dotazníku k připomínkám, návrhu podmínek pro poskytování dotací z POV OK v
roce 2022

-

Rozeslání dotazníku všem členům SPOV OK a vyhodnocení připomínek

-

Kontrola a aktualizace členské základny k 31.12.2021

-

Veškeré činnosti předsednictva SPOV OK za rok 2021 jsou dohledatelné na webových stránkách
www.spovok.cz.

ČLENSTVÍ V KOMISE RADY ASOCIACE KRAJŮ ČR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV.
Předsednictvo na svém zasedání dne 4.5. 2021 odsouhlasilo zapojení SPOV OK do spolupráce s komisí
rady Asociace krajů ČR pro zemědělství a venkov. Na společném setkání předsedy SPOV OK
s hejtmanem OK Ing. Josefem Suchánkem, který je také předseda komise rady Asociace krajů ČR pro
zemědělství a venkov, bylo ze strany hejtmana navrženo, že by v případě možnosti přivítal, kdyby se
SPOV OK zapojila do spolupráce v této komisi. Předseda tuto nabídku přijal s tím, že ji přednese ke
schválení v předsednictvu SPOV OK.
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INFORMACE O USKUTEČNĚNÉ ODBORNÉ EXKURZI A SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ SPOV
OLOMOUCKÉHO A ZLÍNSKÉHO KRAJE KONANÉHO VE DNE 23. – 24. 6. 2021.
Témata exkurze:
1) Veřejná prostranství a zeleň
2) Tvorba míst setkávání
3) Zelená stuha a soutěž Entente Florale
Europe
4) Program zadržení vody v krajině a
současně protipovodňová ochrana
5) Program rozvoje venkova, možnosti
dotační podpory pro obce

Program:
Středa 23.6.2021
10.00 Příjezd, ubytování
10.30 Zeleň na veřejných prostranstvích v lokalitě Skanzen
(areály Archeoskanzen a Živá voda Modrá), v obci Modrá a
přilehlém okolí
14.00 Prohlídka Velehradského kláštera – pochůzka po
stopách Cisterciáků nejen po rekonstruovaných sálech,
kaplích, ale hlavně i podzemí kláštera, které doposud
návštěvník neměl možnost shlédnout. Na závěr prohlídka
jedinečné výstavy akademického sochaře Otmara Olivy
„Příběh sochy“ v Turistickém centru na Velehradě.
16.30 Setkání předsednictva SPOV Olomouckého a
Zlínského kraje
18.00 Areály Živá voda a Archeoskanzen Modrá –
představení nové části archeoskanzenu
20.00 Společný večer
Čtvrtek 24.6.2021
9.00 Zadržení vody v krajině a protipovodňová ochrana,
ukázka starších i nových realizací nádrží, mokřadů, atd.
11.30 Zhodnocení odborné exkurze a společných témat
12.00 Návrat domů
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Průběh exkurze:
Po příjezdu a ubytování se ujal bezmála dvacetičlenné skupiny
účastníků exkurze starosta obce Modrá Miroslav Kovářík. Všechny
srdečně přivítal s tím, že nám nejprve ukáže, co nového vybudovali
v objektu Archeoskanzenu, který představuje opevněné sídliště z
doby Velké Moravy. Vznikl na podkladě skutečných
archeologických nálezů, z nichž některé pocházejí přímo z místa,
kde se skanzen nachází.
Návštěvníci mají možnost nahlédnout zblízka za
hradby opevnění, vstoupit do obydlí, dílen
a hospodářských i církevních staveb včetně paláce
biskupů a kostelíka svatého Jana.
My jsme si prohlédli nově přistavenou hradní
bránu v pravé části ohrazení. Nově byla
vybudovaná i hradní kamenná zeď, v jejíž vnitřní
části svépomocí vybudovali sklepní prostory 11 m
dlouhé, ve kterých chtějí později vystavit expozici
s ukázkami výroby vína v dřívějších dobách se
zaměřením na vinohrad starých odrůd a v zadní
části vybudovat vinný sklípek. V těsné blízkosti
archeoskanzenu
se
nachází
expozice
sladkovodních ryb Živá voda, Centrum historie a tradic, terárium Modrá a nedaleko poutní místo Velehrad.
Následně hovořil o soudobé koncepci zeleně v obci a provedl skupinu částí obce s ukázkami
vysazování vzácných mizejících původních druhů dřevin (dříny, oskoruše, moruše, staré druhy hrušek,
trnek durancie, špendlíky apod.) a tradiční zeleně přispívající k zachování původního rázu slovácké
vesnice. Dále zatravnění ploch, které byly nejvíce poškozeny erozí, postupnou obnovu bývalých
polních cest s výsadbou zeleně.
Úspěšně se jim daří realizovat návrat k tradičním
hodnotám a ke staletími osvědčenému způsobu
života souvisejícímu s revitalizací krajiny. Proto také
byli nedávno vysoce oceněni v Evropské soutěži
Entente Florale (také volně přeloženo jako Evropská
kvetoucí sídla), je to mezinárodní zahradnická soutěž,
která byla založena za účelem ocenění evropských
měst a vesnic, které vynikají v zahradnických
směrech. Ceny jsou udělovány jednou ročně
turistickými radami a zahradnickými společnostmi
v evropských zemích. Rozlišují se dvě kategorie:
města
(počet obyvatel 10 001 a více) a vesnice (počet obyvatel
do 10 000). Jedním z členů hodnotitelské komise této
soutěže za Českou republiku byl i na exkurzi přítomný Ing.
Jaroslav Brzák, který vedl odbornou přednášku
o vysazování zeleně v obcích.
Po obědě v krásném stylovém hotelu Skanzen jsme se
pěšky vybrali na plánovanou prohlídku nedalekého
Velehradského kláštera – pochůzka se uskutečnila nejen
po stopách Cisterciáků po rekonstruovaných sálech,
8
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kaplích, ale hlavně i podzemí (rozsáhlé lapidárium) kláštera, které doposud
obyčejný návštěvník neměl možnost shlédnout. Měli jsme možnost
prohlédnout si také nově opravené Stojanovo gymnázium, které se nachází
v prostorách Velehradského kláštera. Škola poskytuje všeobecné čtyřleté
gymnaziální vzdělání, součástí povinné výuky jsou latina a náboženství, žáci
jsou vychováváni v křesťanském duchu.
Nedílnou součástí školy je i Domov mládeže. Na závěr jsme si prohlédli jedinečnou výstavu
akademického sochaře Otmara Olivy (který je zároveň autorem hlavního oltáře kaple) „Příběh
sochy“ v Turistickém centru na Velehradě. Průvodcem celé prohlídky nám byl Bc. Martin Schreier,
místostarosta obce Modrá.
V předvečer proběhlo v restauraci hotelu Skanzen
plánované setkání zástupců SPOV Olomouckého a
Zlínského kraje. Předseda SPOV Olomouckého
kraje Jiří Řezníček představil hostům činnost
spolku včetně všech navazujících aktivit týkajících
se podpory obnovy venkova. Předseda SPOV
Zlínského kraje Ing. Vojtěch Ryza, starosta obce
Lidečko (Vesnice roku 2008) společně s Ing Janou
Koldovou, vedoucí oddělení absorpční kapacity
Zlínského krajského úřadu, naopak zase
představili jak činnost spolku, tak i spolupráci
s krajským úřadem hlavně v oblasti, která nás
nejvíce zajímala a tím byl „Program na podporu
venkova“ (PPV). V tomto programu mají celkem pět dotačních titulů:
Dotační titul 1: Projekty na obnovu obecního majetku
Dotační titul 2: Projekty na zpracování územních plánů
Dotační titul 3: Projekty na ochranu životního prostředí
Dotační titul 4: Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území
Dotační titul 5: Projekty na podporu cyklistiky
Celková předpokládaná částka určená pro Program byla 40 081 000 Kč.

Ing. Vojtěch Ryza představil spolupráci SPOV ZK se
Zlínským krajem. Po tříletém období týkajícím se
vyhlašování podmínek PPV chtějí pro příští léta tento
systém rekonstruovat.
Proto byl všem obcím do 2000 obyvatel rozeslán přes
„Google“ dotazník s předvyplněnými otázkami, aby
v dvaceti bodové škále odpovědí označili, co je jejich
prioritou. Na základě těchto odpovědí potom krajský
úřad do toho vstupuje ze svého strategického pohledu
a také má zpětnou vazbu co by venkov potřeboval
a mohl přijmout, co je prioritou obcí.
Z důvodu absence soutěže Vesnice roku se ZK společně se SPOV ZK rozhodl, že uspořádá jakousi
lokální soutěž s názvem „Kvetoucí obec“. Princip je jednoduchý obec (do 2 000 obyv.) zašle deset,
dvacet fotografií svých realizovaných projektů v digitální podobě s popisem na formát A4, s mapkou,
kde se místo nachází (nezáleží na tom, zda je to projekt za 50 tis. nebo 5 mil. Kč, nebo se jedná
9
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o intravilán nebo extravilán), a hodnotila se tzv. Kvetoucí obec. Přihlášky se podávaly do poloviny
srpna. Komise zaslané návrhy ohodnotila. Nejednalo se o nějak vysoké částky 20 – 30 tis. Kč, kterou
pak oceněný zase vloží do úpravy obce. Hlavní myšlenkou této akce není finanční ocenění, ale hlavním
cílem je, aby se ostatní obce mohly inspirovat příklady dobré praxe a popřípadě oceněné obce
navštívit a načerpat zkušenosti.
Po ukončené diskusi jsme se odebrali na prohlídku areálů
Živá voda s unikátním podvodním tunelem s možnosti
sledování ryb pod vodou, včetně ukázky z historie
rybářství, venkovní koupací biotop, prohlídku praturů
v ohradě po nadzemních ochozech (pratuři, původem ze
středočeských Milovic, osídlili pastvinu, která je součástí
unikátní expozice Živá voda.
Na Moravu se tak tito původní kopytníci vrátili po mnoha
staletích. Pratuři z Milovic našli nový domov v unikátní
expozici, kterou se v
Modré
podařilo
vybudovat, protože tato zvířata mají k vodě blízko. A hlavně
jsme se těšili na prohlídku nově přistavených částí.
Jedná se o přístavbu s názvem „Centrum slováckých tradic“,
kterou zainvestoval místní podnikatel pan Mareček se
zajímavou historií. Kdysi, se svým podnikáním začínal v dílně na
koleně a postupně se zavedl a vypracoval k tomu, že vyrábí
a dodává komponenty pro NASA.
Dominantou Centra slováckých tradic je
pálenice Skanzen. Prohlédli jsme si nádhernou
dvoukolovou pěstitelskou pálenici. Nově je
zbudovaná také tzv. pálenková stezka, kde
v dávkovacích automatech v cihlovém sklepě
je možnost ochutnat z těch nejlepších slivovic
a likérů českých lihovarů. Pro milovníky vína je
tu otevřena i tzv. vinná stezka.
V samoobslužných dávkovacích automatech
„By the glass“ v cihlovém sklepě, je možnost
degustace ze 104 druhů vín, z toho 64 ze
slovácké podoblasti, a to celé v jednom
prostoru, a také je zde umožněn nákup těchto
vín za ceny vinařů ve vinotéce Skanzen.
Centrum dále doplňuje prodejnu regionálních produktů, vinotéku a kavárnu. V expozici v 1. patře je
možnost prohlédnout výstavu o historii vinařství a ukázky procesu pálení ovoce. Nelze opomenou
úžasné konferenční centrum s pohodlnými křesly uzpůsobenými pro degustační potřeby značkových
vín.
Po večeři jsme se sešli pod stanem v archeoskanzenu, kde při poslechu country kapely s názvem
„Lončáci“ (složenou z většiny zastupitelů obce) jsme mohli probírat zážitky, besedovat, a degustovat
set vín, která vyrábí sám starosta.
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Pokračování programu ve čtvrtek 24.6.2021.
Brzy ráno nás starosta provezl po katastru obce
Modrá a Velehrad, k prohlídce realizace
zadržování vody v krajině a protipovodňové
ochrany hlavně v obci Velehrad, která byla často
zaplavována. Jednalo se o ukázku starších
i nových realizací nádrží a mokřadů, které
navrhoval Miroslav Kovářík. Bylo opravdu co vidět.
Vybudování nových rybníků a mokřadů, tak brání
povodním a příznivě ovlivňuje klima obce.
Vytvořením vhodného prostředí vznikla téměř
přírodní rezervace, kde se objevují ledňáčci,
volavky, čápi černí i různí vzácní obojživelníci
včetně čolků. V rybnících byly vysazeny ryby,
o jejich chov se stará obec.
Starosta se nedal udržet a ještě nás provezl obcí, aby nám
ukázal, že jedním z prvních úkolů bylo vybudování
technické infrastruktury obce. Ta dnes musí zabezpečovat
podobné zázemí, jako je tomu ve městě, aby byl život na
vesnici zachován. Bez zahloubení inženýrských sítí nelze
navíc provádět žádné změny ani na povrchu. Zdůraznil, že
na poměrně rychlé realizaci prací měla velký podíl
svépomoc obyvatel obce.
A tady je stručný přehled základních akcí:
• Provedení plynofikace
• Provedení kanalizace s napojením na ČOV
• Kabelování vedení elektrické sítě
• Kabelování části veřejného osvětlení
• Kabelový rozvod telefonní sítě s internetem
• Vydláždění místních komunikací i s četnými mozaikovými vzory (tak byl téměř vytlačen asfalt,
s výjimkou státní silnice)
• Instalace nových stylových solárních lamp (výhoda bez kabelového napojení)
• Rekonstrukce místní kapličky a úprava celého prostranství kamenným dlážděním zdobeným
mozaikami.
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Stojí za zmínku, že sice stěží, ale po domluvě se všemi podnikateli v obci se starostovy podařilo
dohodnout koordinaci na jednotné grafické identitě v propagaci. Sjednotit pod jeden grafický design
většinu propagačních materiálů, vývěsních tabulí a štítů v obci.

Zhodnocení odborné exkurze a společných témat.
Exkurze nebyla zbytečná, ale naplněná tolika příklady a ukázkami, že lze jenom doporučit těm, kteří
by chtěli načerpat inspiraci, musí Modrou navštívit.

Je třeba poděkovat za úžasnou prezentaci starostovi obce Miroslavovi Kováříkovi, a není se čemu divit,
že byl nominován ČKA (Českou komorou architektů) na vysoké ocenění za příkladný rozvoj obce.
Poděkování také patří Ing. Vojtěchu Ryzovi, předsedovi SPOV Zlínského kraje a starostovi obce Lidečko,
která byla v roce 2008 oceněna titulem Vesnice roku. Za svoji prezentaci a účast patří také poděkování
Ing. Janě Koldové, vedoucí oddělení absorpční kapacity Krajského úřadu ve Zlíně.

54. KONFERENCE DEN MALÝCH OBCÍ SE USKUTEČNILA DNE 23. ZÁŘÍ V OLOMOUCI.
Cílem akce bylo zprostředkovat setkání zástupců
obcí s představiteli ministerstev a přinést jim
aktuální odborné informace z oblasti rozvoje
venkova, dotační politiky či financování. Na akci
vystoupili
také
představitelé
organizací
zastupujících venkovské samosprávy. Akce se
konala s podporou Olomouckého kraje, zdravici
přednesl hejtman Josef Suchánek. O činnosti SPOV
informoval i místopředseda SPOV ČR Mgr. Eduard
Kavala, starosta obce Bělotín.
Přednášející se zabývali například otázkami dotační politiky, vývojem ekonomiky a jeho dopadem do
financováním obcí nebo zkušenostmi z nouzového stavu. Hlavním tématem bloku ministerstva pro
místní rozvoj byla podpora obecních investic v podání Marie Zezůlkové, ředitelky odboru regionální
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politiky, a Miroslavy Tiché, ředitelky odboru správy národních programů. Představili národní dotační
programy v oblastech cestovního ruchu, bydlení, územního plánování a regionálního rozvoje a dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. Ředitel Státního fondu životního
prostředí Petr Valdman seznámil v bloku ministerstva životního prostředí účastníky akce s aktuální
nabídkou podpory kvality životního prostředí. Informoval o výzvách, ve kterých mohou obce získat
dotace již nyní, např. na komunitní výsadbu stromů nebo podporu v turisticky zatížených národních
parcích. Představil také připravované výzvy na zdroje pitné vody, domovní čistírny odpadních vod
nebo odstranění nepovolených skládek.
V bloku ministerstva financí vystoupila Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových
vztahů územních rozpočtů a správy programů. Účastníky konference seznámila s výsledkem
hospodaření obcí v roce 2020 a výhledem na roky 2021 až 2022. Představila také připravované
legislativní změny, např. nový kompenzační bonus na rok 2021.
SPOV se zde také prezentoval svojí činností na samostatném stánku.

Stánek s prezentací SPOV na Dni malých obcí v Olomouci dne 23. 9. 2021.

Blok ministerstva vnitra zastupovala Veronika Vašicová Benešová z legislativně-právního oddělení.
Tématem její přednášky byl registr podzákonných předpisů ÚSC a poznatky dozoru a kontroly z doby
nouzového stavu v oblasti působnosti obcí.
Novinkou v programu byl blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Markéta Dlouhá,
místopředsedkyně ÚHOS, informovala o zakázkách malého rozsahu, dodržování jednotlivých zásad
zadávání veřejných zakázek a o možnosti účasti dodavatele v zadávacím řízení, který je „propojen se
zadavatelem.“ Zazněla také informace k aktuálnímu nárůstu cen materiálů, výrobků a komodit.
V programu také vystoupili zástupci partnerů akce. Generálním partnerem konference byla Česká
spořitelna, a. s. Tomáš Slabý, Erste Grantika Advisory, spolu s Pavlem Neklem, starostou obce Milín,
hovořili o čerpání dotací v praxi. Ondřej Stržinek, zástupce hlavního partnera akce, Bonita Group
Service, s. r. o., se zaměřil na bezpečnost a servis hřišť.
S přednáškou Správa poplatku za komunální odpad vystoupila Barbora Mertová ze společnosti
TRIADA, spol. s r. o., organizátora akce.
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V rámci konference se již tradičně uskutečnila doprovodná výstava firem, které nabízejí výrobky nebo
služby obecním a městským úřadům – dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského
mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného
osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také firmy
specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání
dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie. Vzhledem
k aktuální situaci v souvislosti s opatřeními proti pandemii Covid-19 byl počet vystavovatelů na této
akci omezen.

ÚČAST NA ROZVOJI KRA JE A DALŠÍ AKTIVITY SPOV OK V RO CE A
SPOLUPRÁCE S OLOMOUC KÝM KRAJEM
Předsednictvo SPOV OK se na jednání dne 1.6. 2021 mimo jiné zabývalo přípravou podmínek POV
OK pro rok 2022
Dopisem ze dne 7.5.2021 byla všem členům SPOV OK zaslána výzva k možným připomínkám
a návrhům pro sestavení POV OK pro rok 2022. Po vyhodnocení připomínek se většina tazatelů
vyjádřila pro preferování dotace na pořízení komunální techniky, výše příspěvku 50%, vyšší alokace
na údržbu místních komunikací apod. Předseda tyto návrhy písemně zaslal
Ing. Martinu Šmídovi, garantu komise pro rozvoj venkova a zemědělství OK,
Ing. Janu Šafaříkovi, náměstkovi hejtmana OK pro rozvoj venkova, Ing.
Rychardu Benýškovi, předsedovi Komise pro rozvoj venkova a zemědělství a
Ing. Davidu Krmáškovi, tajemníkovi komise, aby ještě před jednáním komise
měli možnost se s těmito návrhy k POV 2022 seznámit.
Předseda potom osobně jako člen komise přednesl tyto návrhy na jednání Komise pro rozvoj venkova
a zemědělství Olomouckého kraje dne 3. 6. 2021.
Jedná se celkem o čtyři návrhy k podmínkám POV 2022.
1.

Zařadit do POV OK pro rok 2022 nový DT pro možnost pořízení komunální techniky.

2.

Návrat k podpoře min. 50% na 50 %.

3.
V kritériu “dostal 3 roky“, vyžadovat hodnocení pro DT 1 zvlášť, anebo pro každý DT zvlášť.
Neposuzovat poskytnutí dotace za celé POV.
4.

Navýšení alokace do POV 2022.

Návrh na nový DT, by mohl podporovat nákup komunální techniky (tak jak tomu bylo v minulosti)
např. podpora nákupu, sekaček, štěpkovačů, traktorků apod. Také jsou navrženy změny alokací do
jednotlivých DT, návrhy změn v počtech obyvatel obcí, výši finanční spoluúčasti pro menší obce, např.
změnit výši alokace z 50% na 80%.

Specifikace návrhů:
a) Dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, částka 40 000 000 Kč,
oprávněný žadatel obec do 1 500 obyv.. Minimální výše dotace 50 000 Kč. Maximální výše dotace
500 000 Kč.
Původní DT pro rok 2022 ponechat beze změn.
b) Dotační titul č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace, částka 1 000 000 Kč.
Tento dotační titul pro rok 2022 zrušit. Je zde souběh podpory z MMR s lepšími podmínkami.
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c) Dotační titul č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace, částka 4 000 000 Kč, oprávněný
žadatel obec do 2000 obyv.. Minimální výše dotace 50 000 Kč. Maximální výše dotace 300 000
Kč.
Původní DT upraven o navýšení počtu oprávněných žadatelů.
d) Dotační titul č. 4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů, částka 10 000 000 Kč, oprávněný
žadatel obec do 1 000 obyv.. Minimální výše dotace 500 000 Kč. Maximální výše dotace 1 500
000 Kč.
Původní DT pro rok 2022 ponechat beze změn.
e) Dotační titul č. 5 Podpora venkovských prodejen částka 2 000 000 Kč, oprávněný žadatel obec do
1 000 obyv.. Minimální výše dotace 20 000 Kč. Maximální výše dotace 100 000 Kč. U původního
DT pro rok 2022 snížit alokovanou částku na 2 mil. Kč a rozšířit počet oprávněných žadatelů na
1 000 obyv..
f)

Požadavek na vyhlášení nového dotačního titulu: Pořízení komunální techniky (např. drtiče,
štěpkovače, mulčovače, sekací traktory, traktorky a to včetně dalšího přídavného zařízení apod.),
částka 13 000 000 Kč, oprávněný žadatel obec do 1 000 obyv.. Min. výše dotace 50 tis. Kč. Max.
výše dotace 300 tis. Kč.

Nově navrhovaná výše podpory (finanční spoluúčast):
1.

Obce do 500 obyv. 70%

2.

Obce od 501 do 1 000 obyv. 50%

3.

Obce od 1001 do 2 000 obyv. 30%

Nově navrhované podmínky: Žadatel (obec) může v daném roce podat pouze jednu žádost ze všech
uvedených dotačních titulů POV OK 2022.

ČLENSTVÍ V KOMISI PRO ROZVOJ VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE.
Komise pro rozvoj venkova a zemědělství je poradním orgánem ROK. Tradičním úkolem komise byla
činnost v rámci přípravy podmínek POV. Tento program doznal značných změn v souvislosti se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Členové komise jsou v rámci jednání informováni o činnosti rady, zastupitelstva.
SPOV OK jako organizace nemá samostatné zastoupení, ale v komisi pro rozvoj venkova Olomouckého
kraje zasedá předseda SPOV OK Jiří Řezníček.
Olomoucký kraj je významným partnerem soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje, který finančně
přispívá na dopravu hodnotitelské komise soutěže VR, vydání publikace VR Olomouckého kraje
a finanční ocenění soutěžících obcí. Vzhledem k aktuální pandemické situaci se ani v roce 2021 soutěž
Vesnice roku Olomouckého kraje nekonala.
Na jednání VH jsou pravidelně zváni představitelé Olomouckého kraje, a v případě potřeby i na
jednání předsednictva SPOV OK.

15

Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje 2021

ÚČAST NA NÁRODNÍ KONFERENCI VENKOV 2021

Akce se zúčastnil předseda SPOV OK Jiří
Řezníček, a členové SPOV OK Mgr. Eduard Kavala, Miloslav Jančík – Soběchleby, Milan Pyšný –
Radvanice a Ing. Pavel Horák. Po přivítání a úvodních zdravicích začaly prezentace na jednotlivá
témata. V další části se účastníci rozdělili do skupin dle zvolených témat a probíhali jednotlivé
workshopy. Součástí byly také odborné exkurze na představení realizovaných projektů PRV v kraji
Vysočina. Naše skupina měla možnost navštívit Centrum Eden v Bystřici nad Perštejnem, kde
představila jednotlivé projekty zástupkyně MAS Podhůří Železných hor. Po prohlídce centra a Horácké
vesnice jsme se přesunuli na soukromou farmu, která si chová vlastní dobytek, který následně
zpracovává ve vlastní provozovně a bourárně masa. Využili jsme i místní prodejny a nakoupili
produkty farmy.
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V programu konference byly i exkurze, účastnici si mohli prohlédnout i masokombinát na farmě Mitrovský dvůr
a.s., včetně zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh.
Večer proběhlo slavnostní společenské setkání, při kterém probíhalo spoustu diskusí mezi
jednotlivými účastníky v krásných prostorách zámku. Další den byl opět pracovní, převážně zaměřený
na vyhodnocení poznatků a sepsání závěrů konference.

ÚČAST NA VÝSTAVĚ ZEMĚ ŽIVITELKA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉ VE DNECH 26. 31.8. 2021

V letošním roce, se i přes počáteční problémy, podařilo pořadatelům uspořádat tradiční výstavu Země
živitelka 2021. Tato výstava si našla své místo u odborné i laické veřejnosti, představuje nejširší
nabídku všech zemědělských oborů (chov hospodářských zvířat, zemědělská technika, myslivost,
včelařství, rybářství, potravinářství, technologie, výzkum a vzdělávání). I proto je tento Agrosalon
jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu, a to jak svým zaměřením, tak i rozsahem.
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Již tradičně je Agrosalon Země živitelka místem četných
jednání pro řadu vystavovatelů, je klíčovou akcí k navazování
nových obchodních kontaktů.
Spolek pro obnovu venkova se této výstavy pravidelně
zúčastňuje a byl opět, jako každý rok, ve společné expozici
Celostátní sítě pro venkov a partnerů v pavilonu T2. Po celou
dobu trvání výstavy zajišťuje na stánku informovanost
zájemcům/návštěvníkům ze strany Spolku.
V pátek 27.8. uspořádal seminář v pavilonu "Z" pod názvem
„Nová společná zemědělská politika – Venkov a pozemkové
úpravy v praxi“.
V pátek večer potom na výstavišti zahájil tradiční "Večer
venkova".
SPOV OK na této akci reprezentoval Mgr. Eduard Kavala,
starosta obce Bělotín.

PŮSOBENÍ SPOV OK V REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI PRO ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO
KRAJE (RSK OK)
Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů
a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK),
která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu,
tedy bez právní subjektivity.
Regionální stálá konference má 21 členů z toho se do dění konference zapojují dva zástupci za venkov
za SPOV OK Jiří Řezníček, starosta obce Tučín, a za SMS ČR Mgr. Radek Brázda, starosta obce Troubky.
Zástupce malých měst za SMO ČR reprezentuje Mgr. Marta Husičková, starostka městyse Náměšť na
Hané a Radim Haitl, starosta obce Střítež nad Ludinou.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
VESNICE OLOMOUCKÉHO KRAJE ROKU 2021
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,
zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy
vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž
poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod
názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku
1996 je také jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj
a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele
připojilo v roce 2007.
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Rozhodnutí vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova:
Vyhlašovatelé soutěže Vesnice roku se ke dni 1. února 2021 rozhodli nevyhlásit tuto soutěž a to
z objektivních důvodů souvisejících s přetrvávajícím výskytem a šířením koronaviru na území České
republiky.
V souvislosti s příznivějším vývojem týkajícím se výskytu a šíření koronaviru iniciovala výkonná
tajemnice SPOV ČR PaedDr. Věra Libichová dne 7. 12. 2021 on-line setkání vyhlašovatelů SVR, kde
bylo dohodnuto, že vzhledem k současné a možná ještě jarní situaci by se mohli přizpůsobit podmínky
a technické provedení pro vyhlášení SVR 2022 (Soutěž vesnice roku) částečně podle slovenského
modelu. Po obdržení návrhu tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché, a Ing. Martina Kolmistra z MMR
ČR byla na 16.12. 2021 svolána on line videokonference za účasti členů předsednictva SPOV ČR
k řešení návrhů a připomínek. Po vypořádání návrhů a připomínek by se v Podmínkách soutěže
Vesnice roku 2022 v Programu obnovy venkova pouze upravil odstavec č. 7 - týkající se hodnocení
takto:
7. Hodnocení
7.1. Každá obec zařazená do soutěže bude hodnocena krajskou hodnotitelskou komisí.
7.2. Základní informace a podklady pro hodnocení získává krajská hodnotitelská komise z osobní
prezentace, na kterou bude každá obec pozvána (místo bude stanoveno v rámci každého kraje,
zpravidla to budou prostory KÚ).
Na základě výše uvedeného je pak soutěžící obec hodnocena v jednotlivých stanovených okruzích,
které korespondují s členěním uvedeným v příloze těchto podmínek. Po provedeném hodnocení
provede krajská hodnotitelská komise prohlídku obce.
Ostatní „Podmínky soutěže Vesnice roku 2022 v Programu obnovy venkova“ včetně „Charakteristiky
předmětu soutěže Vesnice roku“ budou beze změn oproti podmínkám vyhlašovaným v minulých
ročnících. Předpokládaný termín vyhlášení podmínek SVR 2022 můžeme očekávat v průběhu měsíce
února 2022.
Protože od posledního ročníku soutěže „Vesnice roku“ uplynuly bezmála již dva roky, je na místě si
připomenout, jak probíhala soutěž v roce 2019 v Olomouckém kraji.
Do soutěže v roce 2019 bylo přihlášeno celkem 13 obcí a ocenění získaly tyto obce:
1.

Titul „Vesnice Olomouckého kraje roku 2019“ spolu se zlatou stuhou obdržela obec Bělotín.

2.

Na druhém místě se umístila obec Svésedlice.

3.

Na třetím místě se umístila obec Partutovice.

4. Zelenou stuhu si zasloužila obec Dobrochov, která se v celostátní soutěži umístila na 1. místě
a postoupila do evropské soutěže Entente Florale.
5.

Oranžovou stuhu obdržel městys obec Tištín.

6.

Modrou stuhu obdržela obec Vrchoslavice.

7.

Bílá stuha nebyla udělena - (nebyla splněna podmínka počtu přihlášených obcí).

8.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby si odnesla obec Radvanice.

9.

Cenu naděje pro živý venkov si zasloužilo město Štíty.

10. Ocenění za výchovu mládeže k ekologii a její uplatnění v běžném životě obyvatel patří obci
Troubky.
11. Oceněním za příkladnou péči o zámecký park, sociální péči o občany a oživení místní historie
se pyšní obec Veselíčko.
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Zlatá cihla v Programu obnovy venkova:
12.
Kategorie A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního
významu – Obec Partutovice – „Maršálkův větrný mlýn“
13.
Kategorie B - obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby – Obec Grymov – „Obecní
stodola“

CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO V ENKOV (CSV)
V uplynulém roce byla spolupráce mezi Celostátní sítí pro venkov (CSV) a Spolkem pro obnovu
venkova (SPOV) stále ještě částečně poznamenána dopadem protipandemických opatření. Snížené
počty účastníků a přísná hygienická pravidla formovaly v předchozím roce pozvolnou změnu přístupu
Celostátní sítě pro venkov k realizaci svých každoročních aktivit.
Příkladem bylo především převedení tradičních seminářů zaměřených na Jednotnou žádost, Program
rozvoje venkova nebo Národní dotace do online podoby formou webinářů. Tato forma se v praxi
velmi osvědčila, a proto také v letošním roce půjde CSV v přípravě těchto aktivit obdobnou cestou
a zájemci o tyto informace v našem regionu nezůstanou ochuzeni.
Velmi mne mrzí, že vlivem zrušení loňského ročníku soutěže Vesnice roku nebylo možné uskutečnit
každoroční spolupráci mezi CSV a SPOV na přípravě seminářů k této soutěži se zaměřením na ocenění
Oranžová stuha. O to více mě však těší skutečnost, že dosavadní situace vypadá o poznání přívětivěji
a velmi se těším, že spolupráce mezi CSV a SPOV bude v letošním roce v tomto směru opět obnovena.
I přes pokračující situaci loňského roku se v
rámci aktivit CSV povedlo uspořádat řadu
velmi hodnotných akcí, jako seminář Nápady
a aktuality pro rozvoj našeho venkova,
setkání místních akčních skupin, exkurze za
projekty Programu rozvoje venkova, již
zmíněné webináře a mnoho dalších aktivit ve
spolupráci s partnery CSV v našem regionu.
Stejně tak i v letošním roce čeká CSV RO
Olomouc celá řada plánovaných aktivit
v podobě seminářů, webinářů, workshopů,
exkurzí, pracovních a odborných setkání,
nebo prezentačních aktivit a upřímně se
těším na každou další spolupráci.
Chtěla bych velmi poděkovat všem členům SPOV Olomouckého kraje a také všem partnerům CSV
v našem regionu, za dosavadní podporu a přízeň a věřím, že stejně jako v předchozích letech bude i
letošní rok opět ve znamení příjemné součinnosti.
Ing. Kateřina Mračková
ředitelka RO SZIF Olomouc
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SEMINÁŘE KONANÉ V DANÉM ROCE.
V průběhu roku se konaly semináře, převážně v režimu on line, o jejichž konání byla členská základna
informována prostřednictvím webových stránek spolku: https://www.spovok.cz/.
27.4. Zkušenosti s realizacemi po pozemkových úpravách - on line (MMR).
27.4. Neziskové organizace a veřejné rejstříky.
11.5. Seminář pro obce, DSO a MAS (MMR).
12.5. Plány spravedlivé územní transformace, výzvy, dopady a potřeby.
19.5. Rada ESIF - Aktuální informace o přípravě programového období 2021-2027
02.6. Harmonizace profesního a soukromého života v době demografických změn jako
nástroj mezigenerační solidarity aneb proč vrátit rodinu do slovníku Evropské unie.
09.6. Školení k webové aplikaci ObcePRO (MMR).
23.- 24.6. Exkurze a setkání zástupců SPOV Olomouckého a Zlínského kraje v Modré.
07.9. Seminář „Nápady a aktuality pro rozvoj našeho venkova“, ve Vítonicích.
08.10. Vlajkový projekt Restart Jesenicka a Šumperska na KÚOK v Olomouci.
09.-10.11. Konference Moderní veřejná správa 2021 v Olomouci.
19.11. XX. mezinárodní konferenci o rodinné politice v Praze.
10.- 12.11. Exkurze za projekty Programu rozvoje venkova 2014–2020 na Frýdlantsko.
23.11. Vzdělávací seminář pro obce, DSO a MAS (MMR).
30.11. Vzdělávací seminář pro obce, DSO a MAS (MMR).
07.12. Inovační management ve veřejné správě – Inovace v městském plánování.

PROPAGACE AKTIVIT VE NKOVA V OLOMOUCKÉM K RAJI
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN 2020/2021
V Olomouckém kraji se do národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2020/2021
zapojilo celkem 24 obcí.

Velké zapojení je hlavně díky podpoře Olomouckého kraje, který zájemcům o výstavu hradil vstupní
příspěvek. Děkujeme Olomouckému kraji.
Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší
svědectví o příznivých proměnách zanedbaných
míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních
lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění
v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný
prostor dostává novou tvář, sakrální objekty
nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se
nadechuje k novému životu.

Tučíňáci prezentovali svoji kapličku.
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Hlasování o nejlepší proměně ročníku 2021/2022- ukázka vybraných staveb.

Od poloviny února byla před Krajským úřadem Olomouckého kraje k vidění výstava Má vlast cestami
proměn 2020/2021. Projekt, který probíhá už dvanáctým rokem, představuje prostřednictvím
fotografií původní a současný stav areálů či objektů, které prošly obnovou. Na osmi panelech bylo
vystaveno patnáct projektů z Olomouckého a sedm z Moravskoslezského kraje. Jedná se o dílčí
kolekci národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn, kterou každoročně pořádá spolek Cestami
proměn. Na panelech byly prezentovány projekty z obcí Bohuňovice, Bochoř, Dubicko, Horní Lipová,
Jezernice, Kojetín, Milenov, Mohelnice, Moravský Beroun, Otaslavice, Potštát, Šumperk, Ústín
a Vrchoslavice. Výstava zachycuje různorodé proměny - obnovy hřišť, přírodních biotopů, zahrad
a veřejných prostor. Zájemci si mohli zhlédnout nejen náročné rekonstrukce sokolovny, obecního
úřadu, komunitního centra, škol a vzdělávacího centra, ale i úpravy zámku, lázní či radnice. Jedná se
o jedinečnou příležitost, jak ocenit a také povzbudit úspěšné autory proměn i vyzdvihnout obce
z našeho regionu. Po celé minulé léto výstava putovala obcemi Olomouckého kraje jako součást
obecních slavností, hudebních festivalů, hodů, turnajů a různých letních akcí. Výstava před budovou
kraje trvala do poloviny dubna.
Výsledky internetového hlasování o nejlepší proměně ročníku 2021/2022.
30. 4. 2021 o půlnoci skončilo hlasování veřejnosti pro
vítěznou proměnu 12. ročníku národní putovní výstavy Má
vlast cestami proměn – příběhy domova. Soutěžilo 118
vystavených proměn, 115 proměn z České republiky a 3 ze
Slovenska. Nejlepší proměnou 13. ročníku zvolili hlasující
Památník Tomáše Bati ve Zlíně. Na druhém místě se umístila
Krajinná opatření v Choťovicích a na třetím Obnova pláště
kostela sv. Terezie v Lesné.

Památník Tomáše Bati ve Zlíně.

Výstava se představila na národní konferenci Venkov 2021.
Průřezová kolekce výstavy se představila ve Žďáru nad Sázavou na národní konferenci Venkov 2021.
Konference se věnuje problematice strategického plánování a rozvoje venkova, otázce ekologického
zemědělství, krajině, památkové problematice, kulturnímu dědictví a cestovnímu ruchu.
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PODĚKOVÁNÍ
Předsednictvo SPOV OK děkuje Olomouckému kraji za spolupráci a podporu a úhradu registrace
zúčastněných obcí v celostátní výstavě Má vlast cestami proměn.
Předsednictvo SPOV OK děkuje všem, kteří pomohli k plnění cílů a poslání spolku radou, činem či
finanční podporou.
V souvislosti s pandemií Covid-19 byla činnost SPOV OK značně omezena, ale v žádném případě se
nezastavila. Bohužel byly značně zasaženy finanční příjmy a výdaje z důvodu opatření, náhrad a léčby.
Přejeme všem pevné zdraví, silné nervy a příjemný výhled do lepších zdravých časů bez Covidu.
Jiří Řezníček
předseda SPOV OK
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PŘÍLOHA Č. 1: VÝROČN Í ZPRÁVY SPOV OK 20 21
ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE SPOV OK
Revizi provedla ustavená revizní komise ve složení: Mgr. Jaroslav Střelák – předseda; Mgr. Kateřina
Krejčí – členka; Pavel Kolář – člen – omluven
Za SPOV OK: Alena Dlouhá – účetní a Jiří Řezníček - předseda
Revize byla provedena dne 15.3.2021.
Revidované období: od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Předmětem revize byla kontrola hospodaření SPOV OK za rok 2021.
Zůstatek z roku 2020 dle výpisu z běžného účtu k 31.12.2020 byl 269.449,66 Kč.

Příjmy
Členské příspěvky 2021
Úroky:

63.705,- Kč
1,65 Kč

Příjmy celkem:

63.706,65 Kč

Výdaje:
Prodloužení domény
Antee poplatek 2021
Setkání SPOV
Odměna předseda + daň
Odměna tajemník + daň
Odměna účetní 2021 + daň
Daň z úroků
Bankovní poplatky

4.356,- Kč
363,- Kč
15.090,- Kč
10.000,- Kč
29.250,- Kč
5.000,- Kč
0,31 Kč
1.829,- Kč

Výdaje celkem:

63.888,31Kč

Zůstatek na bankovním účtu k 31.12. 2021 byl

269.268,- Kč.

Zůstatek dle výpisu z běžného účtu k 31.12.2020

269.449,66 Kč

Zůstatek dle výpisu z běžného účtu k 31.12.2021

269.268,- Kč

Revizí bylo zjištěno, že výdaje byly propláceny výběrem z běžného účtu. Pokladna není zřízena. Daň
z příjmů za vyplacené odměny byla odvedena na Finanční úřad pro Olomoucký kraj prostřednictvím
EPO. Vyúčtování daně příjmů za rok 2021 bylo podáno dne 9.3.2021 elektronicky systémem EPO.
Závěrem revizní komise konstatuje, že s finančními prostředky SPOV OK bylo v roce 2021 nakládáno
v souladu s pravidly a směrnicí o účetnictví.
Účetnictví je vedeno účetní paní Alenou Dlouhou přehledně, svědomitě, všechny účetní operace jsou
průkazné. Revizní komise neshledala nedostatky.
Za revizní komisi SPOV OK:
Mgr.Jaroslav Střelák,v.r.
předseda revizní komise
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PŘÍLOHA Č. 2: VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOV OK 2021
SEZNAM ČLENŮ SPOV OK K 31.12.2021
OBCE
Samospráva

Název obce

Pošta

Okres

Obec

Babice

Šternberk

Olomouc

Obec

Bělkovice - Lašťany

Dolany

Olomouc

Obec

Bělotín

Bělotín

Přerov

Obec

Beňov

Přerov

Přerov

Obec

Bernartice

Bernartice

Jeseník

Obec

Bezuchov

Soběchleby

Přerov

Obec

Bílá Lhota

Chudobín

Olomouc

Obec

Bohuňovice

Bohuňovice

Olomouc

Obec

Bouzov

Bouzov

Olomouc

Městys

Brodek u Přerova

Brodek u Přerova

Přerov

Obec

Buk

Prosenice

Přerov

Obec

Býškovice

Všechovice

Přerov

Obec

Císařov

Brodek u Přerova

Přerov

Obec

Citov

Brodek u Přerova

Přerov

Obec

Čechy pod Kosířem

Čechy pod Kosířem

Prostějov

Obec

Čelechovice

Brodek u Přerova

Přerov

Obec

Černá Voda

Černá Voda

Jeseník

Obec

Černotín

Černotín

Přerov

Obec

Dolany

Dolany

Olomouc

Městys

Dub nad Moravou

Dub nad Moravou

Olomouc

Obec

Dzbel

Jesenec

Prostějov

Obec

Grygov

Grygov

Olomouc

Obec

Haňovice

Chudobín

Olomouc

Obec

Horka nad Moravou

Horka nad Moravou

Olomouc

Obec

Horní Újezd

Všechovice

Přerov

Obec

Hradec-Nová Ves

Mikulovice

Jeseník

Obec

Hrdibořice

Kralice na Hané

Prostějov

Městys

Hustopeče nad Bečvou

Hustopeče nad Bečvou

Přerov

Obec

Hvozd

Hvozd

Prostějov

Obec

Jezernice

Lipník nad Bečvou

Přerov

Obec

Kamenná

Rohle

Šumperk

Obec

Klokočí

Drahotuše

Přerov

Obec

Klopotovice

Bedihošť

Prostějov

Obec

Kopřivná

Hanušovice

Šumperk

Obec

Kožušany -Tážaly

Dub na Moravě

Olomouc

Městys

Kralice na Hané

Kralice na Hané

Prostějov
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Samospráva

Název obce

Pošta

Okres

Obec

Krčmaň

Olomouc 2

Olomouc

Obec

Krumsín

Plumlov

Prostějov

Obec

Laškov

Laškov

Prostějov

Obec

Lipová - lázně

Lipová - lázně

Jeseník

Obec

Loučany

Náměšť na Hané

Olomouc

Obec

Ludmírov

Hvozd

Prostějov

Obec

Majetín

Brodek u Přerova

Olomouc

Obec

Malhotice

Všechovice

Přerov

Obec

Medlov

Uničov

Olomouc

Obec

Měrovice nad Hanou

Kojetín

Přerov

Obec

Milenov

Drahotuše

Přerov

Obec

Mořice

Mořice

Prostějov

Obec

Mostkovice

Mostkovice

Prostějov

Městys

Náměšť na Hané

Náměšť na Hané

Olomouc

Městys

Nezamyslice

Nezamyslice

Prostějov

Obec

Nová Hradečná

Troubelice

Olomouc

Obec

Opatovice

Opatovice

Přerov

Obec

Oprostovice

Soběchleby

Přerov

Obec

Otaslavice

Otaslavice

Prostějov

Obec

Paršovice

Paršovice

Přerov

Obec

Paseka

Paseka

Olomouc

Obec

Pavlov

p. Mohelnice

Šumperk

Obec

Pavlovice u Přerova

Radslavice

Přerov

Obec

Police

Úsov

Šumperk

Městys

Protivanov

Protivanov

Prostějov

Obec

Přáslavice

Přáslavice

Olomouc

Obec

Přestavlky

Přerov

Přerov

Obec

Radíkov

Hranice

Přerov

Obec

Radslavice

Radslavice

Přerov

Obec

Rejchartice

Šumperk

Šumperk

Obec

Rouské

Všechovice

Přerov

Obec

Ruda nad Moravou

Ruda nad Moravou

Šumperk

Obec

Senice na Hané

Senice na Hané

Olomouc

Obec

Skalička

Skalička

Přerov

Obec

Skalka

Pivín

Prostějov

Obec

Skorošice

Skorošice

Jeseník

Obec

Skřípov

Konice

Prostějov

Obec

Slatinice

Slatinice

Olomouc

Obec

Soběchleby

Soběchleby

Přerov

Obec

Sobíšky

Sobíšky

Přerov
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Samospráva

Název obce

Pošta

Okres

Obec

Stavenice

Úsov

Šumperk

Obec

Strukov

pošta Litovel

Olomouc

Obec

Střítež nad Ludinou

Střítež nad Ludinou

Přerov

Obec

Suchdol

Suchdol

Prostějov

Obec

Suchonice

Tršice

Olomouc

Obec

Teplice nad Bečvou

Teplice nad Bečvou

Přerov

Obec

Těšetice

Těšetice

Olomouc

Městys

Tištín

Tištín

Prostějov

Obec

Tršice

Tršice

Olomouc

Obec

Tučín

Tučín

Přerov

Obec

Týn nad Bečvou

Týn nad Bečvou

Přerov

Obec

Uhřičice

Kojetín

Přerov

Obec

Ústí

Hranice

Přerov

Obec

Velký Týnec

Velký Týnec

Olomouc

Obec

Vernířovice

Velké Losiny

Šumperk

Obec

Věrovany

Věrovany

Olomouc

Obec

Veselíčko

Veselíčko

Přerov

Obec

Vikýřovice

Vikýřovice

Šumperk

Obec

Vlkoš

Vlkoš

Přerov

Obec

Vrbátky

Vrbátky

Prostějov

Obec

Vrchoslavice

Němčice nad Hanou

Prostějov

Obec

Všechovice

Všechovice

Přerov

Město

Zlaté Hory

Zlaté Hory

Jeseník

JEDNOTLIVCI
Titul

Jméno

Příjmení

Adresa

PSČ

Pošta

Ing.

Jaroslav

Brzák

Vodní 274

783 44

Náměšť na Hané

Stanislav

Cetkovský

Klenovice na Hané 285

798 23

Klenovice n.H

Leoš

Hannig

Vápenná č.4

790 64

Vápenná

Ing.

Marcela

Harnová

Slaměníkova 37

751 11

Radslavice

MUDr.

Jitka

Chalánková

E. Beneše 15/21

796 03

Prostějov

Pavel

Kolář

Biskupická 471

798 12

Kralice na Hané

Marian

Jurečka

Rokytnice 26

751 04

Rokytnice u Př.

Kateřina

Kapková

U Vrby 16

785 01

Šternberk

Josef

Londa

Přikrylova 2622/22

785 01

Šternberk

Miroslav

Mačák

Na Sídlišti 206

783 49

Lutín

Vladimír

Mikeška

Zahradní 1263

751 31

Lipník n. B.

Kateřina

Mračková

Bělkovice-Lašťany 139

783 16

BělkoviceLašťany

Ing.

Ing.

Ing.
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Naděžda

Polednová

Špičky 14

753 66

Hustopeče

Milan

Pyšný

Radvanice 34

751 21

Prosenice

Ing.
arch.

Blanka

Roubíková

Velký Újezd 133

783 55

Velký Újezd

Mgr.

Pavel

Roubínek, PhD.

Štarnov 285

783 14

Štarnov

Hana

Skřépková

Oplocany 100

751 01

Tovačov

Radim

Sršeň, PhD.

Dolní Studénky 155

788 20

Dolní Studénky

Jarmila

Stawaritschová

Kaple 26, Čelechovice n.H

798 41

Kostelec n. H.

Miluše

Stržínková

Rouské 23

753 53

Všechovice

Iva

Václavová

Podolí 44

789 85

Mohelnice

Bc.

Tomáš

Weber

Anglická 415/2

796 01

Prostějov

Ing.

František

Winter

Peckova 940/5

787 01

Šumperk

Ing.

Bc.

PRÁVNICKÉ OSOBY, ORGANIZACE
Název organizace

Jméno

Příjmení

Místo

Okres

MAS Hranicko, z.s.

František

Kopecký Mgr.

Hranice

Přerov

MAS Uničovsko, o.p.s.

Iveta

Kopcová

Uničov

Olomouc

Prostějov Venkov, o.p.s.

Ludmila

Švitelová Ing.

Kralice n.H.

Prostějov

Regionální agentura Střední Moravy
z.s.p.o.

Martin

Kučera MBA, MPA;
Ing. Mgr.

Olomouc

Olomouc
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