
Zápis 
 

ze schůze  KO SPOV Moravskoslezského kraje dne 20. dubna 2016, 
Krajský úřad Ostrava 

Přítomno 43 účastníků. 
Program: 
 
1. Vytváření pracovních příležitostí u obcí (VPP, SÚPM),  

ÚP ČR, Krajská pobočka v Ostravě,  Ing. arch Yvona Jungová – ředitelka  
2. Podpora zaměstnanosti, drobného podnikání a rozvoj služeb,  

Bc. Klára Tidrichová, předsedkyně Rovnovážka  z.s., Vratimov – Horní Datyně 

3. Různé 
 
Schůzi zahájil v 10 hodin předseda SPOV MsK Dušan Lederer. Přivítal také 
přítomného náměstka hejtmana MsK p. Sikoru a jménem všech přítomných popřál 
vše nejlepší k jeho narozeninám. 
P. Martin Sikora se potom ujal slova a podal informace o krajském POV, projekty, 
které byly vybrány k podpoře, budou zítra pravděpodobně schváleny zastupitelstvem. 
U DT 1 šlo o podporu 18 mil. Kč, u DT 2 další 2 mil. Kč. Celkem bylo podáno 133 
projektových žádostí, z toho 72 bude uspokojeno. Přičemž při využití přebytků 
z minulých programů jde nakonec do DT 1 celých 19,9 mil. Kč. Program pro přípravu 
projektové dokumentace má 36 schválených projektů. Moravskoslezský kraj také 
letos podpoří 9 miliony korun nákup hasičských aut na obcích. MV ČR dává 18,5 mil. 
Kč na úpravu hasičských zbrojnic, max. dotace je zde 450 tis. Kč, v kraji je vybráno 
41 projektů (jde o pilotní program), 50 % příspěvek. 
Dotaz p. Martiňák ke kotlíkovým dotacím - Je veliké zpoždění schvalování žádostí, 
jak to potom budou žadatelé (a firmy) stíhat s realizací? Nedají se zavést na kraji 
další organizační opatření?  
P. Sikora uvedl, že přijímání žádostí muselo být už zastaveno, dosud kraj obdržel 
4 600 žádostí za 620 mil. Kč (přičemž alokace byla 469 mil. Kč). Byla vedena 
zdlouhavá jednání s ministerstvem, které zprvu naznačilo možnost čerpání převisu 
z peněz následné výzvy, ale zatím se v jednání k ničemu nedošlo, takže kraj zvažuje 
i „půjčku ministerstvu“, aby celou věc urychlil. Čeká se tedy na dofinancování nad 
rámec ministerstva.  
 
Ad1) Ing. arch. Yvona Jungová přednesla prezentaci za Úřad práce v Ostravě 
k veřejně prospěšným pracím (VPP) a společensky účelným pracovním místům 
(SÚPM).  
P. Dvořák se tázal na lhůtu, kdy musí obec propustit již zapracovaného zaměstnance 
na VPP, jak dlouho musí být znovu evidován na ÚP a kdy ho může obec vzít zpět. 
Když obec propustí již zapracované zaměstnance (které pracně „vychovala“), tito 
skončí už navždy v evidenci ÚP.  
P. Jungová – příspěvky státu jsou na „nastartování“, nic nebrání obci toho 
zaměstnance dále zaměstnávat na řádnou pracovní smlouvu.  
Obec Litultovice – zdá se nesmyslný ten tříměsíční požadavek přechodu pracovníka 
zpět do evidence ÚP.  
Obec Tichá – my obce jsme jako charita, jde velmi často o alkoholiky, které pracně 
naučíme aspoň něco dělat, obec si nemůže dovolit tyto zaměstnance zavést do 
řádných pracovních poměrů natrvalo.  



P. Sobotík – měla být se vzít v úvahu i kategorizace obcí dle velikosti a jinak takové 
případy posuzovat u menších obcí.  
Obec Skřipov – na kategorizaci jsme přece zvyklí i u daní, bylo by to vhodné. 
P. Kocián – nepodepsal zrovna pracovní smlouvu koordinátorovi VPP, protože jsou 
nesmyslně nastaveny částky platů u této funkce, jejich dlouhodobá zaměstnankyně 
má méně (!)  
Obec Březová – chybí možnost info schůzek mezi starosty a ÚP, kolega z jižní 
Moravy se chlubil, že jeho obec dostává opakovaně na stejně zaměstnance 
příspěvek na VPP, tam to jde, mohou je stále zaměstnávat a nepřerušovat pracovní 
poměr evidencí na ÚP. Proč jsou výklady podmínek v jiných krajích jiné? 
P. Jungová – slíbila tuto skutečnost probrat na poradě ředitelů ÚP MsK, 
poznamenává si všechny dotazy, hlavně možnost rychleji opakovaně zaměstnat  
zaměstnance na VPP. 
 
Počet zaměstnaných na území obce je možno zjistit z Vyhl. č. 213/2015. MMR 
připravilo web stránku www.risy.cz  veškeré informace o obcích, dotačních titulech, 
atd. Další informace také na webu Územní dimenze. 
 
P. Tancík: „Proč jako starosta nemohu dostat seznam nezaměstnaných v obci?“ 
P. Jungová: „Musí se dodržovat Zákon o ochraně veřejných údajů.“ 
Litultovice – to by mohla být iniciativa ÚP, aby se tento zákon připomínkoval, ať mají 
obce výjimku! 
P. Jungová se vrátila k doporučení, aby obce zaměstnaly ty „zapracované“ 
zaměstnance na VPP, kteří jsou mezitím zase v evidenci ÚP, na dohody o provedení 
práce, kdy mohou odpracovat max 20 hod týdně a mohou si vydělat max polovinu 
minimální mzdy (nyní 4 950,- Kč) – když jsou zároveň v evidenci ÚP. 
Dívčí Hrad – analyzoval ÚP, kolik lidí si po těch třech měsících „znovuevidence“ u ÚP 
skutečně našlo práci? 
 
Ad3) P. Tidrichová ze společnosti Rovnovážka prezentovala možnosti zaměstnávání 
na menších obcích (nejen žen nad 50 let), seznámila přítomné s projekty a programy 
své společnosti i v duchu podpory drobných podnikatelů na venkově a vzdělávacími 
aktivitami organizace. 
 
Různé: Předseda hovořil o semináři o půdě, který proběhl v Senátu, dále připomněl 
okolnosti podepsání Memoranda o RUD mezi SPOV, SMO a SMS (členové obdrželi 
Memorandum mailem). Znovu započala diskuze k Poště – Partner, předseda 
připomněl, že v žádné smlouvě není zakotveno, že pokud by se poštovní služby 
neujala obec nebo obchod, pošta zanikne.   
P. Lederer znovu vyzval přítomné k zapojení do SVR 2016, případně aby oslovili 
okolní obce a podpořili je k účasti, přihlášky musí dojít na MMR do 29. dubna. 
 
P. Kožušník podal informace k Regionální stálé konferenci, kde zastupuje SPOV 
v MsK. Konference RSK proběhla 24. března, byla schválena nóta ve vztahu 
k věcem, které pro venkov nebyly podpořeny (místní komunikace a ost. 
Infrastruktura). Hodně starostů dnes neví, kam se s takovými projekty zařadit. 
V IROPu je dnes 135 výzev – jak se v tom mají starostové rychle orientovat? Proto 
na jednání lobboval za info semináře pro lepší orientaci starostů ve výzvách IROP. 
 
Příští schůze bude v obci Holasovice, ve čtvrtek 16. června 2016. 

http://www.risy.cz/


 

 
Zápis ze schůze výboru SPOV MsK 20. 4. 2016 od 9 hod, Krajský úřad Ostrava 
 
Přítomni: Martiňák, Lederer, Tomiczek, Pastrňák, Borski, Kocián, Vaněk, Halfar, 
Kožušník 
 Omluveni: Váhalová, Míček, Bubeníková 
 
1) Předseda – na schůzi je třeba připomenout členům letošní SVR, je zřejmě stále 
přihlášeno málo obcí v našem kraji. Tajemnice – včera byla znovu rozeslána 
připomínka soutěže mailem všem obcím v kraji – jménem SPOV MsK. 
 
2) Má vlast – na letošní akci byly opět osloveny kraje k partnerství, kraj 
Moravskoslezský na účast nereflektoval, nevíme, zda se nějaké MsK obce účastní 
samostatně.  
     
3) Předseda seznámil přítomné s podrobnostmi průběhu semináře O půdě, který se 
počátkem dubna v rámci schůze předsednictva SPOV ČR konal v Senátu. 
 
4) Diskuze k Poště – Partner, byly sděleny čerstvé zkušenosti, smlouva k uzavření 
partnerství má opravdu přísné podmínky, obec musí svého pracovníka i pojistit (D. 
Životice). Je to služba obyvatelstvu, nemusí být nutně zisková. Pošta tvrdí, že když 
tuto službu bude provozovat obec při své ostatní činnosti, tak ztráty „nebudou tak 
velké“. 
 
5) Regionální stálá konference – info p. Kožušník (zapsáno i na schůzi). 
 
6) Tajemnice informovala o zpracování Výroční zprávy SPOV MsK 2015, zpráva byla 
zaslána k připomínkám předsednictvu, nyní žádá tajemnice o souhlas s rozesláním 
mailem na všechny členy, jeden výtisk bude založen v kanceláři. Předsednictvo 
souhlasilo. 
 
 
Zapsala: Jana Liberdová 


