
Zpráva o činnosti krajské organizace SPOV 
Moravskoslezského kraje za roky 2012–2014  
Bc. Jan Tomiczek, Valná hromada SPOV MSK ve Větřkovicích, 11. prosince 2014 
 
Stav a změny členské základny   

Datum Obce Fyzické osoby Organizace Celkem 

K 1. 1. 2012 88 11 4 103 

K 11. 12. 2014 90 12 5 107 

 
Ukončení členství: r. 2012 vystoupil Agropodnik Dvorce, a.s., v roce 2013 ukončil 
členství p. Vladan Hruška – převeden do SPOV Libereckého kraje, na vlastní žádost 
ukončil p. Martin Špetla, p. Jiří Žák pro neplacení čl. příspěvků, k 1. 12. 2014 na 
vlastní žádost ukončila obec Markvartovice. 
Noví členové: v r. 2012 – pan Ondruška, LUSTON, o. p. s., MAS Pobeskydí, z. s., 
obec Holasovice, v r. 2013 obec Otice a Palkovice, od prosince 2014 jsou novými 
členy jako fyzické osoby p. Lederer, p. Pastrňák a p. Obluk. 
 
Naše organizace je na druhém místě v ČR (12 % z celku) spolu s jihomoravskou 
organizací, největší je organizace olomouckého kraje (130 členů). 
Víme o několika obcích, které již delší dobu tzv. „uvažují“ o členství v našem Spolku, 
ale cesta od přihlášení se až po zaplacení členských poplatků je pro ně jaksi 
nepřekonatelná. Apeluji proto na vás, členy, abyste byli všímaví k zájmu o členství ve 
svém okolí a pomohli tyto zájemce rychle navést na ty správné kontakty k vyřízení. 
V této souvislosti také na své poslední schůzi předsednictvo schválilo vydání nového 
malého propagačního letáčku SPOV MSK a byly zde i další návrhy ke zviditelnění 
naší organizace. 
 
Profesionalizace 
„Je třeba uvažovat o profesionalizaci naší organizace“…. Těmito slovy končila 
Zpráva o činnosti našeho Spolku za léta 2009-2011. 
V navazující zprávě za léta 2012-2014 je možné konstatovat, že proces 
profesionalizace byl zdárně dokončen, krajský Spolek je samostatnou právnickou 
osobou s vlastním účetnictvím, bankovním účtem, rozpočtem, výroční zprávou a 
dalšími náležitostmi, které vyžadují současné právní předpisy. Máme tajemnici a 
účetní (dohromady s úvazkem 0,1). V tomto ohledu tedy bylo přání členů splněno. Co 
organizace zatím nemá, je kancelář, případně jakýkoli hmotný majetek, což je na 
jednu stranu asi dobře, ale na druhou stranu to s sebou přináší různé komplikace 
provozu. 
 
To, co se v uplynulém období nedařilo splnit, jsou představy o zajištění 
samofinancovatelnosti. 
 
Financování organizace probíhalo jak z vlastních prostředků (30 % členských 
příspěvků), tak z darů členů (za oba poslední roky celkem 37 500,- Kč) a dále pouze 
koncem roku 2012 se podařilo získat od Moravskoslezského kraje malý příspěvek na 
3 naše semináře a info leták ve výši 30 000 Kč. Další žádosti o dotace v minulém a 
letošním roce nebyly vyslyšeny. Pravdou je, že jsme zatím nezvolili také nějaký 
způsob sponzoringu, v této souvislosti nebyly v uplynulém období oslovovány žádné 



organizace. O dotace nebylo žádáno rovněž z důvodu nutnosti financování vlastního 
podílu, na který v minulých letech nezůstávaly prostředky. 
 
Zastupování Spolku navenek 
Zástupci krajské organizace se účastnili v hodnoceném období převážné většiny 
zasedání předsednictva SPOV ČR v Praze (předseda, p. Martiňák, tajemnice, příp. 
místopředseda). Jinak řečeno do Prahy jel pokaždé ten, kdo zrovna mohl obětovat 
vlastní čas i prostředky. Pro druhou polovinu volebního období jsme měli 
v předsednictvu SPOV ČR dokonce dva zástupce z našeho kraje. 
Zástupci vedli jednání i na úrovni Moravskoslezského kraje, kde jsme, po jeho 
uvedení do funkce, komunikovali zejména s náměstkem panem Sikorou. 
Dále je Spolek již dlouhodobě zastupován při jednáních Řídícího výboru pro přípravu 
ITI (Kožušník, Tomiczek). 
V létě tohoto roku proběhlo rovněž jmenování zástupců do Regionální stálé 
konference Moravskoslezského kraje (Kožušník, Tomiczek). 
Další naše aktivity navenek vyvolala situace kolem nulové položky na krajské POV 
v připravovaném krajském rozpočtu 2013. Členové předsednictva realizovali schůzky 
s vedením kraje, na zasedání mikroregionů byla vydávána podpůrná stanoviska a 
jednotliví členové také jednali s krajskými zastupiteli. Rovněž letos jsme byli krajem 
přizváni, abychom zareagovali s návrhy k nové alokaci nazvané PO 20. 
Dík patří všem členům Spolku, kteří se při různých příležitostech zmiňovali o činnosti 
našeho Spolku a propagovali jeho zájmy – tedy zájmy venkovských obcí. 
Zvláštní poděkování panu místopředsedovi Ledererovi za jeho aktivity v oblasti 
mediální. 
 
RUD 
Samostatnou kapitolou je podpora změn ohledně rozpočtového určení daní (RUD). 
Na začátku roku 2012, ještě pod čerstvými dojmy z podzimních demonstrací na 
podporu RUD v Ostravě a Praze, proběhla mezi členy velká kampaň (lobbing) u 
poslanců, úkolem bylo přesvědčit je, aby hlasovali pro novelu RUD v 1. čtení.  
Nakonec po schválených a uskutečněných změnách jsme požádali doc. Tománka 
z VŠB TU Ostrava o zpracování odborného stanoviska k dopadu změn RUD na 
obce, a po roce uspořádali seminář s jeho prezentací ke zhodnocení účinků novely 
RUD na financování obcí.   
 
 
Soutěž Vesnice roku 
I u této kapitoly lze vysledovat v hodnoceném období 2012–2014 určitý vývoj 
k lepšímu. Zlepšila se jistě informovanost i propagace soutěže v kraji. Letošní účast 
17 obcí konečně prolomila i předchozí opakované číslo 12 účastníků. Jsme rádi, že 
se podařilo udržet finanční podporu soutěže z kraje na stejné výši. Jsme také rádi, že 
poslední tři roky již nemusíme hledat prostředky a zpracovávat brožuru o SVR, za to 
vše patří dík vedení odboru regionálního rozvoje kraje a jmenovitě p. Bartoškové. 
Zavedli jsme časový posun v pořádání hodnotící schůze s diskuzí o každém ročníku, 
což do roku 2012 probíhalo vždy u vítěze krajského kola na prosincové schůzi 
Spolku, od roku 2013 je toto hodnocení prováděno v programu říjnových schůzí, 
bezprostředně po vyhlášení celostátních výsledků. Je to tak zavedeno také proto, že 
poslední schůze v roce – prosincová, je z praktických důvodů od roku 2012 
věnována výroční valné hromadě Spolku. 
 



Akce a aktivity 
Celkem bylo organizováno za tři roky 15 schůzí SPOV MSK (z toho 4 VH), mnohé 
měly formu zajímavých seminářů podle přizvaných přednášejících. Členové SPOV 
MSK se také účastnili 4 studijních cest, a to v r. 2012 k MAS Pošumaví a do srbské  
Padiny,  v roce 2013 k MAS Kyjovské Slovácko, MAS Podhoran a ŠOV Modrá, 
v roce 2014 do Centra rozvoje v České Skalici a do Polska. Někteří členové byli i 
v letošním dubnu na cestě po slovenských „Dedinách roka“ organizované díky SPOV 
ČR a slovenskému Spolku pre obnovu dediny. 
Předsednictvo se scházelo vždy před vlastními schůzemi, jednou i na mimořádném 
zasedání v Řepištích. Projednávání závažných rozhodnutí a stanovisek bylo 
z časových důvodů řešeno mailovou diskuzí. Účast členů předsednictva byla aktivní, 
mohu jen poděkovat za dobrou spolupráci. 
 
Výčet všech organizovaných aktivit SPOV MSK v průběhu tří let následuje níže: 
 
ROK 2012 
 
Leden  
Zajištění prezentačních materiálů na Regiontour v Brně. Distribuce knihy Tvář 
venkova – Venkovské stavby 2011 všem členům. 
 
Únor  
16. února byla svolána výroční a volební valná hromada SPOV MsK do obce Dolní 
Životice. Bylo rozhodnuto o zřízení právní subjektivity krajské organizace. Bylo 
zvoleno nové předsednictvo ve složení: 
Jaroslav Vaněk (Dolní Životice), Rostislav Kožušník (Řepiště), Dušan Lederer 
(Větřkovice), Luděk Míček (Slatina), Božena Mruzíková (Dívčí Hrad), Petr 
Pastrňák (Markvartovice), Mgr. Dana Váhalová (Starý Jičín), Bc. Jan Tomiczek 
(Třanovice), Pavel Kopeček (Dolní Moravice), Ing. Petr Martiňák (Horní 
Tošanovice), Bc. David Čmiel (Písečná). Ve funkci tajemnice byla potvrzena 
Ing. Jana Liberdová.  
Bylo rozhodnuto, že napříště výroční valné hromady budou konány vždy v termínu 
prosincové schůze. 
Rozvinula se široká diskuse ohledně výše členských příspěvků a finanční 
soběstačnosti organizace. 
 
Březen 
 Aktivizace v členské základně ohledně novely RUD a hlasování poslanců. 
 
Duben 
Spolková schůze na půdě Krajského úřadu v Ostravě (38 účastníků) se seminářem 
„Aktuální otázky regionálního školství“ – lektor PhDr. Jaroslava Wenigerová, PS 
ČR a PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně Školské komise SMO ČR. Obě 
přednášející velmi zaujaly. Dále byla na programu přednáška „Problematika 
regulace hazardu v obecně závazných vyhláškách obcí“, Mgr. Richard Tauš, MV 
ČR, Oddělení dozoru Ostrava.  
 
Červen 
Členská schůze se konala 21. června v Markvartovicích. Na programu byly velmi 
poutavé přednášky Ing. Ivy Škrovové ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou 



tvorbu: „Územní plány, krajina a zeleň“ a Mgr. Petra Birklena z Agentury ochrany 
přírody a krajiny „Vodní režim krajiny v územním plánování“. 
 
Červenec 
Hodnocení výsledků krajského kola SVR v Moravskoslezském kraji – zvítězila 
obec Řepiště. Do krajského kola se v tomto roce přihlásilo 12 obcí. 
 
Srpen 
Třídenní studijní cesta k MAS Pošumaví a MAS Vodňanská ryba, organizovaná 
ŠOV Třanovice, které se za SPOV MsK účastnilo 18  členů. Prohlídka realizovaných 
projektů oprav historických památek – kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě nebo 
rekonstruovaného venkovského hřbitova v Albrechticích nad Vltavou, či komplexních 
úprav veřejného prostranství v Tálíně. Turistické atraktivity zastupovala vodní tvrz 
Švihov, Americká zahrada v Chudenicích a Krokodýlí zoo v Protivíně, jeden 
z projektů podpořený z ROP Jihozápad.  
31. srpna se účastníci cesty přemístili na výstavu Země Živitelka do Českých 
Budějovic a byli tam přítomni také na slavnostním Večeru venkova, který pořádal 
SPOV ČR, MMR ČR, MZe ČR a Národní síť MAS. 
 
Září 
Ve dnech 18. – 22. září se 16 členů SPOV účastnilo studijní cesty, organizované 
ŠOV Třanovice a Asociací pro regionální rozvoj v Padině, do srbské Vojvodiny. 
Výprava zamířila do míst, kde ve vesnicích žije již 200 let početná slovenská 
menšina. Navštívili okres Kovačica s mnoha galeriemi naivních malířů, s některými 
z nich se osobně poznali. Organizace UNESCO uznala toto místo za Světové 
centrum naivního umění. Dále navštívili malé vesničky v okrese Śid u chorvatských 
hranic v Národním parku Fruška Gora a byli pozváni do Národnostní rady Slováků a 
Ústavu pro kulturu vojvodinských Slováků v Novém Sadu. Nezapomenutelná přijetí 
čekala účastníky v místních komunitách, ve Spolku žen a Klubu mládeže v Kovačici, 
u myslivců v Ljube, u hasičů v Padině. Diskutovala se možnost přeshraničních 
projektů i prosté mezilidské pomoci v mnoha oblastech komunitního života. Studijní 
cesta byla hojně komentována místními médii, dva zástupci delegace prezentovali 
SPOV a mikroregiony v Moravskoslezském kraji v půlhodinovém živém vysílání 
televize Vojvodina. 
 
Říjen 
Byla podepsána smlouva o finanční podpoře ze strany Moravskoslezského kraje na 
organizační přípravu akcí SPOV MsK do konce roku 2012. 
 
V obci Bukovec byla pořádána 18. října členská schůze se seminářem Vesnická 
komunita, pojem „sociální vesnice“. Téma přednášela Mgr. Magdalena 
Bednářová ze sociálního odboru KÚ Ostrava a o aktuální zkušenosti s komunitním 
plánem sociálních služeb se podělila Ing. Rousová z Města Albrechtic.  
 
Listopad 
Do tisku byl zadán nový propagační leták SPOV MsK s aktualizovanými údaji o 
novém vedení a způsobu přihlášení k členství ve Spolku.  
Na členy Spolku byly zaslány apelační maily ohledně zjištěné situace kolem nulové 
položky na krajské POV v připravovaném krajském rozpočtu. Členové předsednictva 



realizovali schůzky s vedením kraje, na zasedání mikroregionů byla vydávána 
podpůrná stanoviska a jednotliví členové také jednali s krajskými zastupiteli. 
 
Prosinec 
Na valné hromadě SPOV ČR na MZe v Praze 4. 12. se účastnilo pět členů krajské 
organizace. 
Dne 13. prosince je připraven v Řepištích, obci – vítězi krajského kola SVR – 
seminář s tématem „Propagace a zhodnocení zkušeností ze SVR 2012“. Na této akci 
bude představena publikace k soutěži Vesnice roku 2012, zpracovaná a vydaná 
Moravskoslezským krajem.  
Zároveň je svolána výroční valná hromada SPOV, která se v tomto termínu na 
konci roku koná v historii Spolku podruhé (první ustavující VH v listopadu 2001 ve 
Slatině) na základě usnesení VH z února 2012, aby navazovala na výroční valnou 
hromadu celostátního Spolku, která bývá vždy v prvních prosincových dnech a 
zároveň byla možnost uzavřít zprávu o hospodaření na konci hospodářského roku.  
. 
 
ROK 2013 
 
Leden  
Na tradiční akci Regiontour v Brně byla prezentována krajská organizace jak 
propagačními materiály, tak osobní pomocí na stánku SPOV ČR.  
Vedení naší organizace oslovilo Radu MSK a zastupitele k podpoření dotačního titulu 
programu Podpory obnovy a rozvoje venkova (PORV) v krajském rozpočtu. Doc. 
Tománek z TU VŠB Ostrava byl požádán o zpracování odborného stanoviska 
k dopadům novely RUD na obce, toto stanovisko bylo rozesláno k diskusi všem 
členům. 
 
Únor  
Zástupci pracovní skupiny k Programu obnovy rodiny se zúčastnili celostátního 
pracovního setkání v Brně – Tuřanech dne 12. února 2013, které spolupořádala 
Škola obnovy venkova v Třanovicích. Naše krajská organizace byla částečně 
nápomocna s přípravou akce, distribucí písemných výstupů i úhradou organizačních 
nákladů. V březnu se pak uskutečnilo navazující setkání pracovní skupiny ve 
Skotnici. 
21. února 2013 se konala první členská schůze v tomto roce na zámku v Kuníně, 
jehož prohlídka byla nabídnuta paní starostkou Novosadovou na závěr akce. Byl zde 
schválen termínový kalendář akcí SPOV MSK na rok 2013. Byla přednesena 
přednáška Mgr. Hruškou z Katedry Geografie UJEP, Ústí n./Labem – naším členem - 
na téma "Tvorba pracovních míst na venkově - ale jak na to?" a Ing. Baginského 
z KeaMsK Ostrava na téma „Problematika certifikace budov“. 
Byla představena kniha Tvář venkova – Venkovské stavby 2012 a poté 
distribuována všem členům. Byly zaslány maily členům k podpoře II. Zlínské výzvy. 
 

Březen 
Již tradičně byly všechny obce kraje obeslány výzvou Krajské organizace SPOV 
MSK k účasti na vyhlášeném 19. ročníku soutěže Vesnice roku 2013. Letos poprvé 
se k soutěži Vesnice roku uskutečnily tzv. motivační semináře na třech místech v 
zemi. Tajemnice rozeslala všem obcím Moravskoslezského kraje výzvu k účasti na 
druhém semináři, který se odehrál v olomoucké Skaličce.  



Duben 
18. dubna 2013 se uskutečnila schůze členů v prostorách Krajského úřadu 
v Ostravě. Pořádání dubnové schůze v těchto prostorách je již tradiční. Zástupkyně 
odboru regionálního rozvoje objasnila současnou situaci s dotačním titulem krajského 
PORV. Paní Havránková z odboru školství a mládeže KÚ prezentovala problematiku 
nového financování na školách. Dalším vystupujícím s tématem „Prorodinné 
iniciativy CPR“ byl ředitel Centra pro rodinu a sociální péči o. s., Ostrava p. Zajíček. 
Velmi emotivní prezentaci „Zkušenosti z mise v Afghánistánu“ přednesl vojenský 
kaplan Mgr. Waclawek. Na závěr schůze mohli přítomní navštívit v prostorách KÚ 
výstavu „Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji“, kterou zde 
instalovala Škola obnovy venkova Třanovice, o.p.s. 
 
Květen 
6. května 2013 se na půdě Krajského úřadu v Ostravě konala info schůzka 
hodnotitelů ke krajskému kolu SVR 2013. Tajemnice SPOV MSK se účastnila jako 
letošní zástupce SPOV a Společenství místních samospráv v hodnotitelské komisi. 
22. května 2013 zasedala v Bělotíně revizní komise SPOV ČR. Tajemnice SPOV 
MSK se účastnila poprvé jako nově jmenovaný člen komise. 
Dne 23. května se zástupci SPOV MSK a ŠOV Třanovice, o. p. s. účastnili 
celostátního setkání ŠOV ČR ve Vískách. 
 
Červen 
20. června 2013 užívali členové přítomní na schůzi pohostinství obce Otice. Tématy 
setkání byl „Trvale udržitelný život na venkově – práce s obecní komunitou“ s 
prezentací paní starostky Mužné ze Skotnice a „Principy památkové péče“, jež 
prezentoval Mgr. Nitra z NPÚ.  
Hodně se diskutovalo o výzvě k účasti SPOV MSK v poradním orgánu vedeném 
ÚRR  Moravskoslezsko pro ITI. Krajský Spolek totiž získal významné zastoupení 
v Řídícím výboru pro zpracování Integrované územní investice pro ostravskou 
aglomeraci, jehož členem je p. Kožušník, starosta obce Řepiště a zástupcem p. 
Tomiczek, starosta obce Třanovice a předseda SPOV MSK. 
Ve dnech 7. – 12. června navštěvovala soutěžící obce v kraji krajské hodnotitelské 
komise soutěže Vesnice roku 2013. 
 
Červenec - Srpen 
Organizační příprava studijní cesty členů do regionu Kyjovské Slovácko a Regionu 
Podhoran. 
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola SVR 2013 dne 16. srpna v Jeseníku 
nad Odrou – vítězi krajského kola.  
 
Září 
14. září 2013 je památným dnem i pro naší organizaci SPOV MSK, jelikož obec 
Jeseník nad Odrou byla v tento den na mezinárodním dětském folklórním festivalu 
v Luhačovicích vyhlášena Vesnicí roku 2013 České republiky. Stala se tak první 
obcí z našeho kraje, která v historii soutěže dosáhla na nejvyšší celostátní stupínek.  
Je potřeba zmínit ještě jednu oceněnou obec z Moravskoslezského kraje – obec 
Valšov si z celostátní soutěže SVR 2013 odnesla trvalou památku v podobě Ceny 
naděje pro živý venkov.  
 



Ve dnech 17. -19. září se 22 členů SPOV účastnilo studijní cesty za realizovanými 
projekty obnovy venkova a přeshraniční spolupráce k MAS Kyjovské Slovácko, k 
MAS Podhoran na Slovensku a k ŠOV Modrá.  
 
Říjen  
Členská schůze se uskutečnila dne 17. října 2013 v obci Jeseník nad Odrou. 
Schůze byla věnována nejen pro nás velmi úspěšnému ročníku SVR 2013, ale také 
zde přednášel doc. Tománek z TU VŠB Ostrava, který byl požádán o zpracování 
analýzy „Nové rozpočtové určení daní a jeho dopady na obce v roce 2013“.  
Téma bylo velmi příhodné, jelikož právě na této schůzi zazněla informace, že 
v krajském rozpočtu na rok 2014 opět není stanovena žádná částka na krajský 
program PORV. Byla přijata opatření ke změně této situace, budou vedena jednání a 
v případě potřeby se starostové osobně účastní prosincového zasedání krajského 
zastupitelstva v Ostravě. Hájení Programu obnovy venkova je jednou z priorit Spolku. 
Jeho předseda Mgr. Eduard Kavala proto ve druhé půli roku vyzval představitele 
krajských organizací, aby navštívili jednotlivé krajské úřady a orodovali za podporu 
PORV v roce 2014. 
V souvislosti s nadcházejícími volbami do PS ČR byl zaslán dopis lídrům všem stran, 
kandidujících do voleb, s otázkou „Jakým způsobem je ve vašem volebním 
programu pojata politika podpory rozvoje venkova a její naplňování?“ Odpovědi 
lídrů byly prezentovány našim členům na říjnové schůzi a zaslány mailovou poštou. 
 

 
Listopad  
V tomto měsíci probíhala příprava prosincové valné hromady, která se v daném 
termínu (na konci roku) měla uskutečnit poprvé v historii krajské organizace. Dosud 
totiž probíhaly valné hromady vždy v únoru na první schůzi v roce.  Byla zpracována 
a předána Zpráva o činnosti krajské organizace od listopadu 2012 do října 2013 
pro Výroční zprávu SPOV ČR. Členové krajské organizace byli obesláni pozvánkami 
na prosincovou VH SPOV ČR do Prahy.   
Byla podána žádost na vedení kraje ohledně finanční podpory plánovaných činností 
SPOV MSK v roce 2014. Ačkoli na říjnové schůzi náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje p. Sikora přislíbil maximální podporu vyjednávání částky 
krajského programu POV 2014, pokračoval v listopadu intenzivní lobbing za její 
navýšení, protože termín schvalování krajského rozpočtu v prosinci se blížil a zprávy 
o výši částky, které průběžně chodily, byly alarmující.  
 

Prosinec 
Osm členů krajské organizace se účastnilo valné hromady Spolku 3. prosince 
v Praze. 4. prosince proběhlo zasedání revizní komise SPOV MSK v Třanovicích. 
Výroční valná hromada SPOV MSK byla svolána na 12. prosince 2013 do 
Větřkovic. Usnesení této VH uložilo předsednictvu především rozpracovat plán 
činnosti na rok 2014, rozpočet na rok 2014 a zjistit další možné zdroje financování 
činnosti SPOV MSK. Paní Bartošková z Krajského úřadu v Ostravě, odbor 
regionálního rozvoje, představila brožuru „Vesnice roku Moravskoslezského kraje 
2013“ a zároveň přítomné ubezpečila, že na příští rok bude kraj na soutěž SVR 
věnovat stejnou částku jako letos. 
Všem členům byla rozeslána Výroční zpráva SPOV ČR 2013 v elektronické formě. 
Členové byli vyzváni, aby se vyjádřili připomínkami ke změnám zákona o odpadech a 
zákona o vodách. 



2014 
 
Leden  
Členské obce a zároveň i všechny obce v kraji byly poprvé jmenovitě osloveny, kdo 
má zájem o účast a prezentaci na akci „Má vlast cestami proměn“. Rovněž byla 
zaslána nabídka na vedení kraje k převzetí patronace nad letošním ročníkem akce 
po vzoru jiných krajů, bohužel, nesetkala se s odezvou. Zájem projevilo a do akce se 
přihlásilo šest obcí a přihlásila se také krajská organizace SPOV, aby těmto obcím 
mohla uhradit náklady na výrobu posterů, jak bylo rozhodnuto předsednictvem. 
 
Únor  
20. února 2014 se ve Staré Vsi nad Ondřejnicí uskutečnila první letošní členská 
schůze za přítomnosti předsedy SPOV ČR p. Kavaly. Na schůzi byl představen 
výkonný tajemník SPOV ČR p. Rampas, který vystoupil s prezentací „Posílení úlohy 
SPOV  ČR - aktivity ve vyjednávání o novém plánovacím období EU 2014 - 2020 
a využití metody LEADER".  Dále se zajímavou prezentací „Zkušenosti s tvorbou 
pracovních míst na venkově“ vystoupil p. Chovančák, starosta obce Hlinka, 
předseda správní rady  Osoblažského cechu, o.p.s. 
Byl odsouhlasen rozpočet SPOV MSK pro rok 2014. Členům krajské organizace byly 
rozdány knihy Tvář venkova 2013. Zainteresovaní předsedové hodnotitelských 
komisí z řad starostů se korespondenčně vyjadřovali k připomínkám a návrhům změn 
podmínek SVR. Velkým rozčarováním byla informace, že na POV vyčlenil náš kraj 
pro rok 2014 pouhých 8 mil. Kč. Byla aspoň organizována rychlá korespondenční 
anketa mezi členy pro stanovení podmínek, jak provést ideální alokaci mezi projekty 
obcí a mikroregionů.  
 
Březen 
Již tradičně byly všechny obce kraje obeslány výzvou Krajské organizace SPOV 
MSK k účasti na vyhlášené SVR 2014 a dále výzvou k účasti na info semináři k SVR. 
Za krajskou organizaci byl potvrzen do krajské hodnotitelské komise p. Pastrňák, 
starosta obce Markvartovice. 
 
Duben 
17. dubna 2014 se uskutečnila schůze členů v prostorách Krajského úřadu 
v Ostravě. Pořádání dubnové schůze v těchto prostorách je již tradiční.  P. 
Krömerová z odboru sociálního, KÚ Ostrava přítomným členům představila 
„Komunitní plán sociálních služeb a podíl obcí na spolufinancování sociálních 
služeb“. Další vystoupení měl připraveno náš dlouholetý člen p. architekt Haluza na 
téma „Územní plán – souhrn aktuálních přání a požadavků jednotlivců nebo 
ucelená a logická koncepce územního rozvoje obce?“ a dále „Územní plán – 
očekávaný obsah a vztah k ceně díla“. Tyto přednášky byly přítomnými starosty 
velmi oceněny a projevili přání uspořádat na toto téma semináře, hlavně pro nové 
starosty po volbách. Všem členům byla rozeslána Výroční zpráva SPOV MSK za 
rok 2013 v elektronické formě. 
Pokračovala účast zástupců Spolku (p. Kožušník nebo p. Tomiczek) v komisi pro 
Integrovanou územní investici Ostravské aglomerace. 
Ve dnech 24. – 26. dubna se pět členů naší organizace, účastnilo studijní cesty na 
Slovensko po „Dedinách roka“, která byla organizována slovenským SPOD a naším 
SPOV ČR. Šlo o velmi zdařilou akci, na které bylo možno nalézt mnoho inspirace. 
 



Květen 
10. května 2014 se na Vyšehradě v Praze uskutečnila akce Má vlast cestami 
proměn, na které se poprvé prezentovaly i obce z našeho kraje: Bruzovice, Jeseník 
nad Odrou, Kunín, Neplachovice, Píšť a Sudice. 
Ve dnech 20. – 22. května 2014 organizovala ŠOV Třanovice, o. p. s. studijní cestu 
do Centra rozvoje v České Skalici a do Polska. Této cesty se mimo jiné účastnilo i 
12 členů SPOV MSK. Kromě návštěvy rozvojových projektů v obcích MAS Mezi 
Úpou a Metují byla velkým zážitkem i samotná Vila Čerych v České Skalici, kde byla 
část výpravy ubytována, včetně přilehlé Zážitkové zahrady. Jeden den byl věnován 
návštěvě polského městečka Bardo, které je vyhlášeným poutním místem a jednou 
z nejúspěšnějších místních samospráv v čerpání dotací. Inspirací pro příští výlety 
byla také odpolední návštěva Národního parku Stolové hory včetně krátké túry 
v kamenném bludišti na vrcholku jedné z hor. Poslední den byl věnován klasickým 
místům v Babiččině údolí. 
Dva zástupci naší organizace se 28. května účastnili celostátního setkání škol 
obnovy venkova ČR v Lukách nad Jihlavou. Tajemnice SPOV MSK se dne 27. 
května účastnila zasedání revizní komise SPOV MSK v Bělotíně. 
 
Červen 
19. června 2014 užívali členové přítomní na schůzi pohostinství obce Dívčí Hrad. Zde 
na Osoblažsku byl program schůze sestaven jednak z aktualit ohledně místní 
meziobecní spolupráce a dále se představili zástupci stavební fakulty VŠB – TU 
Ostrava s prezentací oblastí možné spolupráce pro obce. Na závěr schůze se 
uskutečnila exkurze po místních realizovaných projektech – zámek Slezské 
Rudoltice, úzkokolejná dráha v Třemešné a zámek Linhartovy. 
Ve dnech 16. – 19. června navštěvovala soutěžící obce v kraji krajská hodnotitelská 
komise SVR 2014. 
Členové SPOV MSK byli korespondenčně vyzváni k účasti a podpoře demonstrace 
před ministerstvem dopravy v Praze ohledně projednávání podpory venkovské 
ekonomiky v ČR z Evropských fondů. Rovněž členka našeho předsednictva, p. 
poslankyně Váhalová, oslovila v interpelacích ministra s žádostí o podporu malého 
podnikání, o podporu malých a středních živnostníků našeho venkova. 
 
Červenec - Srpen 
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola SVR 2014 dne 1. srpna 
v Třanovicích – vítězi krajského kola. Do krajského kola se v tomto roce přihlásilo 
17 obcí, což je po mnohých letech pro Moravskoslezský kraj rekordní účast.  
V součinnosti s tajemnicí SPOV ČR se vyjasňoval poměrně vysoký počet neplatičů 
členských příspěvků na tento rok u naší organizace, což se nakonec podařilo vyřešit 
se stoprocentní úspěšností. 
Proběhla kontrola zápisu pobočného spolku do Spolkového rejstříku ČR podle 
nových předpisů, bohužel na rozdíl od jiných krajských organizací se naše 
organizace zřejmě v rámci chyby přepisu do nového rejstříku v dané evidenci 
nevyskytuje. Jelikož pobočný spolek se nemůže o své vůli nechat zapsat do tohoto 
rejstříku, bylo ústředí Spolku požádáno o nápravu. 
 
Září 
Ve dnech 10. – 12. září 2014 se konala v Karlově Studánce konference Výrobní, 
montánní a řemeslná činnost na venkově a její vliv na utváření vesnických 
sídel a zástavby. Národní památkový ústav přizval krajskou organizaci k partnerství 



na akci.  Na konferenci vystoupil se svým příspěvkem „Obnova dřevěných mlýnků 
v Regionu Slezská brána„ náš člen p. Lysek. 
Byla zpracována a na ústředí odevzdána Zpráva o činnosti SPOV MSK od listopadu 
2013 do října 2014. 
 
Říjen 
Členská schůze proběhla 23. října 2014 v Třanovicích. Podle tradice byla věnována 
letošnímu ročníku SVR 2014 a také projektu SMO ČR „Podpora meziobecní 
spolupráce“, jehož roční fungování zhodnotila krajská koordinátorka projektu p. 
Sylva Kováčíková. Na schůzi se také dostavil náměstek hejtmana MSK p. Sikora, 
aby sdělil potěšující skutečnost, že pro obce moravskoslezského kraje se kromě 
základní částky krajského POV „našla“ alokace dalších 20 mil Kč, náměstek vyzval 
krajskou organizaci, aby podala návrhy na formu využití alokace na rok 2015. Byla 
organizována mailová dotazníková akce mezi členy SPOV MSK a následně se 
delegace SPOV MSK účastnila jednání na krajském úřadě, kde byl diskutován návrh, 
aby byly tyto prostředky použity na přípravu projektů pro budoucí plánovací období 
prostřednictvím mikroregionů, které samy posoudí, jaké projekty podpoří. 
 
Listopad 
Byla odeslána výroční zpráva o činnosti SPOV MSK 2014 pro Výroční zprávu SPOV 
ČR. 
 
Prosinec 
8. 12. 2014 zasedala revizní komise SPOV MSK. Probíhaly přípravy kandidátek na 
volební valnou hromadu, která se uskuteční dne 11. prosince 2014 ve 
Větřkovicích. 


