
Zápis 
 

ze schůze  KO SPOV Moravskoslezského kraje dne 8. 11. 2016, 
obec Velké Hoštice 

Přítomno 45 účastníků. 
 
Program:  
 

1. Představení vítěze krajského kola SVR 2016, Ing. Alfons Pospiech, starosta 
obce Velké Hoštice  

2. Zhodnocení krajského kola SVR 2016, Bc. Jan Tomiczek, předseda krajské 
hodnotící komise MsK 

3. Aktivity MŽP v oblasti čisté mobility -  Program podpory nákupu vozidel na 
alternativní pohon pro obce a kraje, Mgr. Jaroslav Kepka, MŽP ČR 

4. "Elektromobilita a zřizovaní nabíjecích míst", Asociace pro elektromobilitu ČR, 
Milan Rajchl, Ing. Radovan Burkovič.  

5. Informace ze SPOV ČR a NK Venkov 2016  
6. Představení kalendáře „Moravskoslezský venkov 2017“, Ing. Miroslav Lysek   
7. Od 12:45 h venkovní program pro zájemce: nabídka svezení v různých 

elektromobilech, prodávaných v ČR. 
 
Ad1) Schůzi zahájil v 10:05 hod předseda SPOV MsK Dušan Lederer. Pan Pospiech, 
starosta hostitelské obce potom představil svou obec jako vítěze krajské kola SVR 
2016.  
 
Ad2) Předseda krajské hodnotící komise pan Tomiczek shrnul v krátkém vystoupení 
letošní ročník soutěže, náročnost hodnocení i vysokou úroveň hodnocených obcí, 
vše doplnil fotografiemi z průběhu hodnocení. Znovu zazněl apel, že je třeba soutěž 
více propagovat, protože letošní účast 11 obcí nebyla moc potěšující. 
 
Ad3) Mgr. Kepka z MŽP ČR informoval v prezentaci o aktivitách ministerstva v oblasti 
čisté mobility, výzva na podporu nákupu vozidel s čistým pohonem má být vyhlášena 
od 10. 11. 2016 do 31. 3. 2017, je v ní alokováno 100 mil. Kč. Další informace se 
vztahovaly k osvětě MŽP v oblasti čisté mobility. Prezentace bude k dispozici členům 
na webu, případně rozeslána tajemnicí. 
V této chvíli vstoupil do programu p. Martin Sikora, dosavadní náměstek hejtmana, 
který tímto dnem končí ve své funkci. Poděkoval členům SPOV MsK za dobrou 
spolupráci, nabídl pomoc v dalším období a rovněž prohlásil, že dnešním dnem 
vstupuje jako řadový člen do Spolku. 
 
Ad4) O elektromobilitě a zřizování nabíjecích míst dále informovali přítomní zástupci 
Asociace pro elektromobilitu v ČR p. Burkovič a Rajchl. Svou prezentaci dali 
k dispozici rovněž k rozeslání členům, nabídli jménem Asociace podporu a 
spolupráci. Zároveň připravili na parkovišti před zámkem v Hošticích, kde se schůze 
konala, přistavení celkem 9 různých typů osobních automobilů na elektro pohon. Po 
skončení schůze měli přítomní možnost si tyto automobily prohlédnout a vyzkoušet. 
 
Ad5) V různém zazněly informace ze SPOV ČR, které byly předem předneseny na 
předsednictvu – viz zápis níže. P. Martiňák také informoval o jednáních a závěrech 
Národní konference venkov 2016.  



P. Lederer oznámil zprávu z předsednictva SPOV ČR o rezignaci p. Kavaly na funkci 
předsedy SPOV ČR. K volbě nového předsedy dojde na valné hromadě v Praze 6. 
prosince. P. Kavala do funkce navrhuje p. Veroniku Vrecionovou, bývalou senátorku 
a místopředsedkyni stálého výboru pro venkov při Senátu. P. Vrecionová je nyní 
rovněž 1. místopředsedkyní SPOV ČR.   
P. Krist informoval, že je otevřena výzva na domovní čistírny odpadních vod – SFŽP, 
80 % dotace. 
P. Martiňák zmínil postup v případě problémů se Zákonem 106 – zveřejňování 
informací, návod pošle tajemnici a ta přepošle starostům. 
 
Ad6) P. Lysek představil kalendář Moravskoslezský venkov 2017, který připravil na 
zadání SPOV MsK díky dotaci z Moravskoslezského kraje. Ve svém vystoupení 
upozornil na možnost širší propagace a zhotovení kvalitnějších propagačních 
materiálů obcí a Spolku. 
 
Příští schůze bude valná hromada v obci Hukvaldy, od 9 hodin v sále na ZŠ a 
MŠ Leoše Janáčka Velké Hoštice. Po skončení VH bude od 10 hodin slavnostní 
shromáždění k 15. Výročí SPOV MsK. 
 
 
Zápis ze schůze výboru SPOV MsK 8. 11. 2016 od 9 hod, obec Holasovice 
 
Přítomni: Lederer, Tomiczek, Pastrňák, Halfar, Míček, Vaněk, Kožušník, Borski, 
Martiňák 
Omluveni: Váhalová, Kocián, Bubeníková  
 
1) Předseda informoval o dnešním programu schůze a účasti náměstka Sikory. 
 
2) P. Lederer, Martiňák a Liberdová podali informace ze schůzí SPOV v Praze:     
 

  Regiontour v Brně tentokrát mění termín, bude začínat od 19. ledna 2017. 
 

 SPOV ČR informuje o dvou seminářích zaměřených na venkovskou 
architekturu, jeden se pořádá 22. listopadu v Klatovech, druhý seminář bude 
po ukončení valné hromady SPOV ČR v Praze 6. 12. 2016 od 10:30 hod. 

 

 VH SPOV ČR 6. prosince v Praze se bude konat na jiném než obvyklém 
místě, a to v sídle Asociace soukromého zemědělství, Samcova 1          
od 9-10:30 hod. Je to poblíž MZe. Tajemnice již rozeslala pozvánky členům, 
plné moci mohou svěřit p. Ledererovi, Tomiczkovi, Martiňákovi, kteří se 
účastní. 

 

 SPOV ČR byl úspěšný v žádosti o podporu projektu z OP Zaměstnanost, je to 
projekt na podporu strategického řízení v obcích, projektové náklady 3,9 mil. 
Kč, na 24 měsíců, 100 % dotace. Je nutno po celé ČR vybrat 20 obcí (každá 
krajské organizace zajistí 2 obce do 3 000 obyvatel, kterým v rámci projektu 
bude zpracován Program rozvoje obce). P. Liberdová obešle členy – obce 
z MsK touto nabídkou, z přihlášených potom předsednictvo vybere dvě. 
 



 SPOV ČR doporučuje přizvat na úvodní jednání s novými zastoupeními krajů 
nejen zástupce krajské sítě MAS, SMO, SMS, ale i z Asociace soukromých 
zemědělců. 
 

 Návrh p. Kavaly - bylo by dobré spolupracovat i s Asociací malých a středních 
podniků a živnostníků ČR, tato organizace vyhlásila příští rok Rokem venkova. 
 

3) Tajemnice upozornila na výzvu MMR na podporu NNO, tedy vztahující se i na 
Spolek. Předsednictvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na pořádání 4 seminářů 
v roce 2017. Témata seminářů vyplynou z ankety, kterou připravila tajemnice pro 
přítomné na dnešní schůzi. Všichni účastníci dostanou závěry NKV 2016 a anketní 
lístek, na kterém navrhnou ze svého pohledu 4 aktuální body z těchto závěrů, které 
by měly být i tématem pro semináře SPOV MsK, navíc mohou připsat svůj vlastní 
námět. 
 
4) P. Kožušník podal informace o Regionální stálé konferenci, vznesl tam dotaz, že je 
třeba ujasnit, co vlastně kraj v RSK podporuje (které tituly jsou určeny pro venkovský 
prostor?) a s jakou odezvou starostů. 
 
5) P. Lederer zmínil, že se jménem SPOV MsK účastní ustavujícího zasedání 
krajského zastupitelstva 10. listopadu a zkusí oslovit nového náměstka hejtmana 
Krkošku, aby tím připravil prostor pro následnou schůzku náměstka s delegací MsK 
venkova – zástupci SPOV, MAS, SMO. 
 
 
Zapsala: Jana Liberdová 


