
Zápis 
 

ze schůze  KO SPOV Moravskoslezského kraje dne 23. 10. 2014, 
Třanovice 

Přítomno 42 účastníků. 
 
Program: 

1. Projekt SMO ČR „Podpora meziobecní spolupráce „ – shrnutí výsledků rok 
od zahájení realizace projetu, Ing. Sylva Kováčíková,  koordinátorka pro 
Moravskoslezský kraj  

2.  „Soutěž Vesnice roku 2014 – vzpomínky, postřehy a zkušenosti“,  
zástupci krajské hodnotitelské komise, účastníci soutěže a jiní  

3. Vernisáž výstavy Má vlast cestami proměn (Jihomoravský, 
Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj) v sále OÚ a prohlídka Muzea 
Jiřího Třanovského (3 min pěší chůze) 

 
Schůzi zahájil předseda SPOV MSK a starosta obce Třanovice Jan Tomiczek. Pro 
představení obce byl promítnut krátký film.  
 
Ad1) Ing. Kováčiková ve svém vystoupení prezentovala základní pilíře projektu 
Podpora meziobecní spolupráce včetně hodnocení aktivit v průběhu ročního trvání 
projektu a představení dalších bodů realizace projektu v následujících 8 měsících. 
 
Ad2) Předseda krajské hodnotící komise SVR 2014 p. Kožušník zhodnotil  právě 
ukončený 20. ročník soutěže, ve kterém se do krajského kola přihlásilo rekordních 17 
obcí. Krajská komise má poměrně stabilní složení členů. P. Machýček - díky 
loňskému vítězství Jeseníku nad Odrou v celostátním kole fungoval  letos jako 
předseda celostátní komise. Vysvětloval přítomným, že přihláška je důležitou 
inventurou  aktivit v obci, lidi soutěž stmelí. Uvažuje se o prodloužení délky prohlídky 
v obci v krajské soutěží z 1,5 na 2 hodiny. Jinak kvituje s uznáním, že letos získaly 
první tři místa v republice obce z Moravy, komise funguje profesionálně. P. Tomiczek 
přidal svou zkušenost ze své obce, kdy sami lidé chtěli po starostovi, aby byla obec 
do soutěže přihlášena – je to pro starostu dobrá možnost blíže poznat členy vlastní 
vesnické komunity. 
 
Ad3) P. náměstek Sikora  přinesl informaci, v níž potvrdil 8 mil Kč na krajský POV na 
rok 2015, ale kromě toho se podařilo získat příděl dalších prostředků ve výši 20 mil 
Kč. Uvažovali, zda rozšířit DT 3 u krajského POV, ale tento program už je předjednán 
a schválen radou. Program na podporu absorpční kapacity obcí do 10 tis. obyvatel je 
pozastaven. Tato nová alokace 20 mil Kč by v dalších letech mohla pomoci 
s financováním vlastního podílu v nových programech. Ale jak ji smysluplně využít 
pro rok 2015? Do poloviny roku nebo možná až ve druhé polovině se teprve budou 
nové programy vyhlašovat. Proto očekává názory od členů Spolku, jak alokaci 20 mil 
Kč pro rok 2015 využít, zda formulovat dotaci pro obce do 2 tis. obyvatel nebo 2,5 tis. 
obyvatel? Dále informuje, že program pro přípravu projektové dokumentace se 
zvyšuje z 2 na 8 mil Kč. 
 
P. Machýček  – návrh na využití by mělo zpracovat předsednictvo do 31. 10. 2014. 
 
P. Dvořák – spíše by byly vhodné mikroregionální projekty. 



 
P. Martiňák – podporuje návrh p. Dvořáka. 
 
Závěrem této diskuze byl dán úkol tajemnici, aby rozeslala informaci od p. náměstka 
neprodleně na všechny členy SPOV MSK, aby navrhli možné využití. Jejich názory 
zpracuje předsednictvo, 2 zástupci se účastní schůzky s náměstkem na KÚ v pátek 
31. 10. 2014 ve 13 hodin. 
 
Institut Euroschola, Třinec  – jeho zástupkyně představila nabídku vzdělávacích 
kurzů určených maminkám na mateřské, nezaměstnaným, seniorům (ale nesmí to 
být jen senioři). Zajímavé a užitečné téma, např. Finance a úvěry aneb jak se 
vyhnout problémům, Internet, tablety, mobily a jiné technické vymoženosti dnešní 
doby, Finty obchodníků a základy sebeobrany spotřebitele, atd. 
 
P. Ondruška – informoval o venkovských komunitních školách, o aktivitě VKŠ 
v Borech, kde realizují průběžně vzdělávací kurzy na Obecního koordinátora a VKŠ. 
VKŠ znamená nástroj pro urychlení rozvoje obce, umožní zapojit iniciativní lidi. 
Její podstatou je to, že její náplň se utváří dle zájmu lidí z obce. Aktivity, které rozvíjí, 
vycházejí z lidí, kteří v obci žijí a tvoří ji. 
VKŠ se přizpůsobuje možnostem, zájmu a úrovni obce. Současně však dochází 
k proměně společenské atmosféry v obci a lidé se přirozeně zapojují i do dalšího 
rozvoje obce.  K tomu je zapotřebí vytvořit v obci funkci obecního koordinátora. Tato 
role je velmi důležitá a v celém procesu zásadní. 
Pro více informací doporučuji podívat se na 
http://www.branaprovenkov.cz/komunitni-skoly/co-je-to-venkovska-komunitni-skola 
http://www.branaprovenkov.cz/kurzy/jak-zalozit-ridit-a-udrzet-vks 
http://www.branaprovenkov.cz/kurzy/obecni-koordinatori 
 

Kontakty pro zájemce: Mgr. František Eliáš, předseda NSVKŠ, e-mail: 
f.elias@zsbory.cz , tel.  +420 603 769 687 
Ing. Petr Ondruška, absolvent kurzu obecních koordinátorů komunitního života, 
Lichnov-Dubnice 35, 794 01 Krnov, petr@ondruska.cz, tel. +420 777 301 506 
Pracuje jako dobrovolný koordinátor komunitního života v Dubnici, občanský 
aktivista, člen MAS Rozvoj Krnovsko a krajinářský architekt. 
 
Různé info: 

 Volební valné hromada SPOV MSK bude 11. prosince 2014 ve Větřkovicích, 
členové budou osloveni mailem, aby posílali návrhy na členy předsednictva 

 ti, kteří si pamatují z návštěv Bretaně profesora Le Blanca se s ním mohou 
opět setkat v listopadu, bude se pohybovat v kraji, přednášet v Ostravě 

 v porubském zámku bude instalována od 16. 11. do 16. 12. 
 
Ad3) Předseda p. Tomiczek podal informaci k výstavě Má vlast cestami proměn, 
která byla právě nainstalována v sále obecního úřadu a postery byly věnovány 
proměnám moravských obcí. 
Přítomní byli také vyzváni, aby posléze navštívili místní Muzeum Jiřího Třanovského. 
 
 
 
Schůze výboru SPOV MsK od 9 hod, Třanovice 
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Přítomni: Vaněk, Martiňák, Lederer, Tomiczek, Míček, Kožušník, Pastrňák, Čmiel 
Omluveni, Kopeček, Váhalová, Mruzíková 
 
1) Uskutečnil se protest v Praze před MPO na podporu malého podnikání koncem 
června. Byl přítomen i p. Tomiczek a Martiňák. Nabyli dojmu, že náměstek MPO 
nemá pojem o tomto problému, bylo to rozpačité. 
 
2) Byla oznámena změna bankovního účtu SPOV MSK:  
    Fio banka, a. s., číslo účtu  2500 673 059/2010. 
 
3) Bude volební valná hromada 11. 12. 2014, potvrzeno konání ve Větřkovicích. 
Na závěr p. Lederer opět uspořádá Vánoční tombolu. V úterý 2. 12. 2014 se od 14 
hod koná v Praze na MZE VH SPOV ČR. 
 
4) Ke konání valné hromady bude třeba udělat revizi krajského Statutu SPOV, zřejmě 
by se měl dát návrh na změnu délky volebního období, aby korespondovalo s délkou 
volebního období starostů.  
 
5) Nominace do Regionální stálé konference MSK  - Rostislav Kožušník, zástup Jan 
Tomiczek. P. Kožušník informoval, že 7. 11. Bude první zasedání RSK, budou 
aktuální informace o programech. Orgán, který má doporučit ministerstvům 
vyhlašování výzev OP, ministerstvo však nemusí respektovat RSK. Je dobře, že 
SPOV má zástupce. Jde o to, být hlídačem, půjde o velké projekty aglomerací, ale 
obce mohou participovat. 
 
6) Žádost o příspěvek kraje pro SPOV, neúspěch. Kožušník: nepolevovat, kraje mají 
mít nové RUD příspěvky, je třeba žádat o vyrovnání DPH na obce. 
 
7) Schválena příprava propagačních  předmětů SPOV MSK, info brožura až po valné 
hromadě. 
 
 
 
Zapsala: Jana Liberdová 


