
Zápis 
 

ze schůze  KO SPOV Moravskoslezského kraje dne 20. 2. 2014, 
 Stará Ves nad Ondřejnicí 

Přítomno 27 účastníků. 
Program: 
 

1. Posílení úlohy SPOV  ČR - aktivity ve vyjednávání o novém plánovacím 
období EU 2014 - 2020 a využití metody "LEADER",  
Ing. Stanislav Rampas, výkonný tajemník SPOV ČR, předseda SPOV 
Plzeňského kraje 

2.  „Zkušenosti s tvorbou pracovních míst na venkově“,  
Marcel Chovančák, starosta obce Hlinka, předseda správní rady  
Osoblažského cechu, o.p.s. 

    3.    Diskuse - aktuality ze SPOV ČR, příprava Národní konference Venkov 2014 
 
Schůzi zahájil předseda p. Tomiczek a předal slovo starostovi obce p. Dvořákovi, 
který krátce představil hostitelskou obec. 
 
Ad1) Stanislav Rampas naznačil ve svém vystoupení širší kontext fungování SPOV 
ČR. POV začal v roce 1994 s 200 mil. Kč, které narostly do 10 let na 500 mil. Kč, ale 
potom při přechodu na kraje za 2 – 3 roky nastal úpadek tohoto programu. Samo se 
to nezmění, pokud se nevyvine správný tlak z naší strany, to je role Spolku. 
V Evropské unii je ČR 5. nejhorší v čerpání fondů. Např. Polsko je 7. nejlepší – jaký 
je tedy důvod našeho špatného postavení? Polsko např. si vyrábí legislativu, která 
své občany podporuje, nejde proti nim. ČR asi nevyčerpá 100 – 200 mld Kč! My jsme 
chtěli, ať se převedou prostředky z míst, kde se nečerpá, do os, kde se čerpá. Chtěli 
bychom v řídících a monitorovacích výborech působit a upozorňovat!  V současné 
době je Memorandum podepsané se SMO, SMS, NS MAS, SPOV a chystá se 
podpis AH. Požadavek 35 mld Kč z ERDF a ESF + 4 mld Kč na PRV na metodu 
LEADER + zdroje na technickou pomoc 7 mld Kč, čímž se přiblížíme na těch 
původních 45 mld Kč, které jsme chtěli. V MPO by byla dotace na mikro podniky – 
jedná se. Je připraven materiál a je to na dobré cestě, že DPH bude pro obce 
v projektech uznatelným nákladem. 
Lederer: Velmi vítám to spojení sil, podepsání Memoranda všemi těmi organizacemi, 
protože konečně bude venkov vystupovat jednotně (společně). 
Kavala: Pozor - nová vláda nemá ve svém programu nic k samosprávám! Role 
SPOV a SMS atd. je následující – nový RUD byla náprava 20 let příkoří (i Olomouc 
přiznal, že si polepšil). Má se dokončit 3. etapa reformy VS, už zase se mluví o 
slučování obcí, ale 3. etapa přece měla být o zeštíhlování státních institucí! Projekt 
meziobecní spolupráce SMO ČR – je třeba dávat pozor na prezentaci výsledků 
tohoto projektu, aby to nevedlo na scestí. Přínosem by bylo, aby vznikl tzv. „druhý 
RUD“, stát vygeneruje úsporu z 3. etapy a dá ji k dispozici našim strukturám 
(nepotřebuje každá obec účetní, můžeme mít společné – efektivnější). Pozor – 
nebezpečí lobby spaloven (15 spaloven v ČR), je třeba rozklíčovat, že jejich 
postavením se zvýší poplatek na občana řádově 10 x. To je role Spolku – hlídat 
podobné věci. Např. i proto SPOV zřídil funkci vedoucího tajemníka – Ing. Rampas. 
Ad2) P. Chovančák – představil v prezentaci organizaci Osoblažský cech, p. 
Mruzíková – ještě slovo k nezaměstnanosti, je třeba změnit i legislativu! 



Tomiczek: Řekněte své zkušenosti z tvorby pracovních míst, např. v mé obci jsme 
opravili starý objekt, dnes tam udržitelným způsobem je zaměstnáno 45 lidí, malé i 
větší firmy (v obci s 1 tis. obyvateli). Sdělujme si dobré nápady!  P.Obluk: Spíše 
špatné příklady - učiliště v Havířově mají dílny, ale lépe je pro ně pronajmout je, 
protože nejsou učni do těch dílen. Firmy na stavbách mají nekvalifikované 
zaměstnance, z jiných oborů, nekvalitní práce. 
 
Ad3) V různém zazněly informace o připravované konferenci Venkov 2014 – 
pořadatelem je SPOV Plzeňského kraje, bude v Konstantinových Lázních ve 
dnech 15. – 17. 10. 2014. V souvislosti s tímto se mění v Kalendáři akcí SPOV MSK 
termín říjnové schůze na 23. 10. 2014 (u výherce krajského kola SVR). 
Dále zazněly informace o POV krajském – p. Lederer navrhuje obnovit 1 x za rok 
setkání obcí a měst s hejtmanem. 
Tomiczek: Nepřehlédněte výzvu p. Kapkové – reakce na pozemkové úpravy – 
popište své vlastní zkušenosti. 
Liberdová: info o plánované studijní cestě do Centra rozvoje v České Skalici a do 
Polska, uskuteční se podle plánu v květnu od úterý 20. do čtvrtka 22. Podrobnější 
informace a přihlášky sledujte na http://sov.tranovice.org  
 
Příští schůze bude dne 17. dubna 2014 na Krajském úřadě v Ostravě. 
 
 
Schůze výboru SPOV MsK od 9 hod, Stará Ves nad Ondřejnicí 
Přítomni: Martiňák, Pastrňák, Váhalová, Míček, Lederer, Mruzíková, Tomiczek 
Omluveni: Kožušník, Čmiel, Kopeček, Vaněk 
 
1) P. Lederer se účastnil Komise pro rozvoj kraje a CR, platí 8 mil Kč na POV, 2 mil. 
pro mikroregiony (strop 150 tis. Kč), 6 mil Kč na obce (strop 250 tis. Kč.), byl dán 
návrh dle velikosti obcí, ale neví, jak to dopadlo, zasedání je neveřejné. P. Tomiczek 
poděkoval p. Martiňákovi, že domluvil schůzku s náměstkem, předseda žádal i p. 
hejtmana, abychom měli zastoupení v komisi, je škoda, že nebylo vyslyšeno. 
Míček – je to jen malá částka, Martiňák – vystoupí s tímto na Dni malých obcí, tímto 
přístupem se ruší mikroregiony, je to trapně nízká částka. 
2) ÚRR organizuje přípravu ITI (Integrovaná územní investice Ostravské 
aglomerace), za Spolek tam zasedá p. Kožušník nebo p. Tomiczek, vždy tam máme 
zástupce. 
3) Program příští schůze na KÚ – návrhy Územní plán p. Haluza, Komunitní 
plánování – p. Diváková nebo Rozvoj sociálních služeb – sociální odbor KÚ, 
případně p. Kováčiková – projekt MOS. Vybere a domluví tajemnice. 
4) Do krajské hodnotitelské komise SVR byl doporučen p. Pastrňák, jako náhradník 
p. Lederer. Jihočeská organizace předložila návrhy na změny propozic soutěže, od 
nás šlo společné stanovisko k těmto návrhům (Mužná, Kožušník, Machýček, Salibor), 
republikový Spolek odsouhlasil postoje totožné s tímto stanoviskem. 
5) Má vlast – v tomto ročníků se účastní prezentace svých proměn 6 obcí z našeho 
kraje (Jeseník n./O., Píšť, Bruzovice, Kunín, Neplachovice, Sudice). Výbor 
odsouhlasil přístup SPOV MSK jako partnera do projektu Má vlast pro rok 2014 a 
úhradu vstupního poplatku za tyto obce celkem ve výši 14.520,- Kč vč. DPH). 
6) Výbor schválil předběžný rozpočet SPOV MSK na rok 2014. 
 
Zapsala: Jana Liberdová 

http://sov.tranovice.org/

