
Zápis 
 

ze schůze  KO SPOV Moravskoslezského kraje dne 17. 4. 2014, 
 Krajský úřad Ostrava 

Přítomno 28 účastníků. 
Program: 

1. Komunitní plán sociálních služeb, podíl obcí na spolufinancování sociálních 
služeb, Mgr. Jaroslava  Krömerová z odboru sociálního, KÚ Ostrava 

2. „Územní plán = souhrn aktuálních požadavků a přání jednotlivců nebo ucelená 
koncepce rozvoje obce?“ a „Územní plán – jeho očekávaný obsah a vztah 
k ceně díla“, Ing. arch. Jaroslav Haluza, člen SPOV MSK  

3. Informace ze schůzí SPOV ČR 
4. Informace o studijních cestách pořádaných SPOV ČR a ŠOV Třanovice, o.p.s. 

 
Schůzi zahájil a vedl místopředseda p. Lederer. 
Ad1) První vystoupení bylo věnováno tématu sociálních služeb, p. Krömerová 
přednesla informace o širokých plánovaných aktivitách odboru sociálního KÚ 
Ostrava. K tomu v diskuzi vystoupil p. Krist s poznámkou: Plánování je třeba 
koordinovat ve všech sektorech, my na obcích to nestíháme účastnit se všude, 
prosíme kraj o koordinaci. 
 
Ad2) P. Haluza – představil dvě prezentace: Územní plán= souhrn požadavků a 
přání jednotlivců nebo ucelená a logická koncepce územního rozvoje obce? a 
Územní plán – očekávaný rozsah a vztah k ceně díla. Prezentace byly výborně 
zpracovány a mnoho starostů se ozvalo, zda by je mohlo dostat k dispozici. Budou 
vyvěšeny na http://sov.tranovice.org/dokumenty[1426]-[cz]-akce                                                            
Rovněž zazněla připomínka, že tomuto tématu by p. Haluza mohl věnovat celý 
seminář, který by bylo vhodně uspořádat zvláště po podzimních volbách do 
zastupitelstev, kdy se obmění i mnozí starostové a tyto poznatky by jim byly užitečné.   
 
Ad3) V různém informovala p. Bartošková z odboru RR, KÚ Ostrava, že letos bylo do 
PORV podáno 126 žádostí, je připraveno na dotaci 8 mil. Kč. 15. května zasedá 
komise pro RR + CR, 20. 5. zasedá Rada kraje, která schválí vybrané projekty a 
předloží je ke schválení zastupitelstvu (24. 6. 2014). Dotace činí 50 % nákladů, u DT 
2 získá příjemce 50 % při nabytí účinnosti smlouvy, 50 % při závěrečném vyúčtování, 
u DT1 je tento poměr 70 % a 30 % na závěr. 
 
P. 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 jsou vyvěšeny na http://sov.tranovice.org  
Nyní, v dubnu, se od 24. do 26. 4. koná studijní cesta SPOV ČR na pozvání SPOD 
ze Slovenska po oceněných slovenských vesnicích roku, je připraven velmi intenzivní 
program, kdo má zájem, může se ještě hlásit u p. Kapkové. 
 
P. Kožušník: jako letošní předseda krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice 
roku 2014 informoval, že do soutěže se tentokrát přihlásilo 17 obcí. Jde v našem kraji 
o potěšující rekord. Komise bude obce objíždět ve dnech 16. – 19. června 2014. Za 
SPOV MSK bude hodnotitelem p. Pastrňák. 
 
Příští schůze bude dne 19. června 2014 v Dívčím Hradu. 

http://sov.tranovice.org/dokumenty%5b1426%5d-%5bcz%5d-akce
http://sov.tranovice.org/


 
 
Schůze výboru SPOV MsK od 9 hod, KÚ Ostrava 
Přítomni: Kožušník, Čmiel, Míček, Lederer, Mruzíková, Tomiczek 
Omluveni: Kopeček, Vaněk, Martiňák, Pastrňák, Váhalová 
 
1) P. Tomiczek: na naší poslední schůzi se p. Rampas zmiňoval o návrhu z EU fondů 
čerpat 45 mld. Kč. Zatím to však vypadá na 20 mld (potvrdila Jourová).   
 
2) P. Mruzíková: Osoblažský cech – pokračují v činnosti ovšem všechny žádosti o 
dotace mají nepřijaty, bohužel se dává spíše do lidnatějších oblastí. 
 
3) Červen – schůze v Dívčím Hradu, je třeba proto podpořit Osoblažsko, oslovit tisk 
(p. Lederer), zajistit občerstvení (SPOV), možný by byl i příjezd úzkokolejnou tratí 
z Třemešné, prohlídka zámku ve Slezských Rudolticích, atd. Program domluví 
Liberdová s Mruzíkovou. Pozvat za MOS p. Kováčikovou. 
 
4) ITI – p. Kožušník – akce 6. května, za Spolek se účastní p. Kožušník, má jít o 
představení výstupů. Je třeba vyslovit názor za venkov, i když to budou peníze pro 
celou OA, dotkne se to všech obcí.  
P. Tomiczek: nejprve byla vnímána jen Ostrava a Opava, dále zpracovatelé navrhli 
připojení dalších oblastí. Nesouhlasím s názory p. primátora. Jsem přesvědčen, že 
projekt je o partnerství, oni nás tam potřebují, potřebují se námi vykázat a pokud se 
nebudou respektovat principy partnerství, tak bychom se měli s nimi rozloučit. 
P. Kožušník: Musím mít písemné stanovisko SPOV, abych před odborným plénem 
mohl vystoupit.  
P. Tomiczek: domluvím schůzku ještě s odborníkem, aby nám znovu objasnil 
skutečný záměr ITI, a podle toho zaujmeme stanovisko.  
P. Kožušník: ÚRR by chtěl tu strategii zúžit na projekty. Velká města měla strach, že 
zúžením se sníží možnost čerpání. 
 
5) Členové, kteří si ještě nevyzvedli knihu Tvář venkova 2013, si ji mohou vyzvednout 
po skončení schůze, nutno upozornit při vlastní schůzi. 
Dále upozornit, že při odjezdu z krajského úřadu mají možnost prohlídky putovní 
výstavy z loňského ročníku „Má vlast cestami proměn“  - projekt společnosti Entente 
Florale, instalovanou ve vestibulu nádraží Ostrava - Svinov (od 27. 3. do 30. 4. 
2014). Výstava představuje veřejnosti příkladné proměny objektů a veřejných 
prostranství vesnic a měst. Jsou zde také prezentovány proměny nádražních budov, 
které uspěly v soutěži o titul Nejkrásnější nádraží ČR 2013. 
 
Zapsala: Jana Liberdová 


