
Zápis z členské schůze  
Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje,  

konané dne 19. dubna 2017 na Krajském úřadu v Ostravě 
 

            Počet účastníků: 27 
Program:  
         

1. Setkání s vedením kraje - prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman 
Moravskoslezského kraje a zástupkyně z odboru RR a CR 
 
2. „Vliv zákona o rozpočtové odpovědnosti na zadlužování obcí“, doc. Ing. Petr 
Tománek, CSc., Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava 
 
3. Informace o aktivitách SPOV ČR 
 
4. Soutěž Vesnice roku 2017 
 
5. Různé 
  
ad1) Schůzi zahájil v 13:00 hod předseda Dušan Lederer uvítáním přítomných a 
přivítáním hejtmana Moravskoslezského kraje p. Vondráka, poté mu předal slovo. 
Pan hejtman zdůraznil, že se hlásí ke všem rozvojovým programům kraje (i jeho 
venkova), které budou pro kraj přínosem, ale nezpůsobí zároveň zaostávání 
některých oblastí oproti jiným. Těší jej, že např. na nové kolo kotlíkových dotací náš 
kraj získal zhruba o 50 % více peněžních prostředků oproti jiným krajům. Nakonec 
shrnul své vystoupení: „Před námi je úkol – rozvoj tohoto kraje, ale znovu opakuji, 
mám na mysli rozvoj celého kraje, bez toho, že by někde zůstaly zanedbané nebo 
nerovnoměrně se rozvíjející oblasti.“  
Poté přítomní pokládala p. hejtmanovi dotazy a připomínky: 
P. Bubeníková: Nemluvme u životního prostředí jen o ovzduší, ale zaměřme se také 
na čistotu vody, kanalizaci. Dotací moc není, pokud v této oblasti existují, tak jsou jen 
60 %. 
P. Tomiczek: V minulosti malé obce soutěžily ohledně vybavení s většími, i u té 
kanalizace, na kterou mimochodem byly kdysi dotace 90 %. Stále přetrvává trend 
podpořit spíše velké než drobné projekty. V časopise Obec byla uvedena tabulka, 
ukazující podporu krajů na POV na 1 obyvatele. Náš kraj je v této tabulce svými 
ukazateli na předposledním místě (!). 
 
P. Bubeníková: Vhodná by také byla dotační podpora pro obce na hřbitovy. Není totiž 
kam pohřbívat, nejsou na hřbitovy dotace. 
 
P. Martiňák: Také dotace z EU jsou směřovány k velkým projektům, zatímco malým 
obcím stále chybí základní vybavení a podpůrné programy na ně. 
 
P.Lederer: Možná by se ta problematika kanalizací dala řešit programem na malé 
domovní čističky odpadních vod. 
 
P. Grygar, místostarosta Horní Bludovice: Kraj by měl vydat nějaké regule 
k odpadovému hospodářství, přesněji určit, co je povinností obcí, na Karvinsku se 
chystá výstavba spaloven, obce to nemohu nijak ovlivnit. 



 
P. hejtman: Vnést světlo do tohoto problému musí nový zákon, na který se čeká. 
Slyšeli jste, že přes 70 % odpadu se bude muset recyklovat. Nebude asi 
centralizované řešení pro kraj, ale distribuované pro jednotlivé oblasti. 
 
P. Čmiel: Kotlíkové dotace – pro zlepšení příjmu žádostí byl zaveden elektronický 
systém – má obavy, zda nedojde v novém kole dotací k jeho zhroucení? Budou 
posíleny úřednické kapacity? Udělali si v Písečné průzkum, kolik občanů se chystá 
podat žádost do 2. kola kotlíkových dotací. Výsledek – chystá se 6 x více žadatelů 
než v první výzvě (!). 
 
P. hejtman: Jsem přesvědčen, že nový elektronický systém příjmu žádostí ten nápor 
určitě zvládne, měl by administraci urychlit a zjednodušit. 
 
P. Martiňák: V 1. kole kotlíkových dotací docházelo v mnoha případech ke zdržením 
vyřízení vlastních smluv ze strany úřadu a dlouhou dobou k proplacení, měli jsme 
jasnou zkušenost, že nebyla zajištěna dostatečná kapacita ze strany úřadu. Naše 
obec poskytovala žadatelům půjčky na pořízení kotlů a nakonec se ocitla v problému, 
protože dotace nebyly proplaceny k 31. 12. 2016, jak bylo avizováno. 
 
P. Bartošková z oddělení RR, KÚ informovala, že do PORV bylo podáno 134 žádostí, 
k DT1 bylo podpořeno 84 žádostí a 17 žádostí bylo podpořeno k DT2 (mikroregiony). 
Došlo k navýšení původních 20 mil. Kč, o 4,12 mil. Kč. Žádostí na Program podpory 
přípravy PD je U DT 1 v Programu podpory přípravy PD je 30 projektů za 11 mil. Kč., 
DT 2 je Podpora klastrů. V letošním roce je záměr vyhlásit dotační tituly již 
v listopadu, aby byl dostatečný čas na přípravu projektů.  
 
P. Šůstková, vedoucí oddělení RR, KÚ představila Program podpory financování akcí 
s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel. Výzva programu běží do 31. října, je tam 
36 mil. Kč, možnost 80 % dotace (tj. dotace 80 % z celkového vlastního podílu obce 
na nákladech evropského projektu). Jde o programy IROP, OP ŽP, Interreg V-A SR-
ČR a Interreg V-A ČR-P. Byla provedena aktualizace podmínek ve 2/2017, která  
znamenala prodloužení lhůty registrace projektové žádosti – tj. zpětná uznatelnost 
nákladů k 1. 1. 2016. Schvalování žádostí průběžně k 15. 6., 14. 9. a 14. 12. (ale 
samozřejmě pouze do vyčerpání alokace). 
 
P. Bubeníková měla dotaz, že obdrželi k žádosti o dotaci doklad o registraci akce, ale 
k termínu podání žádosti na KÚ do Programu podpory financování asi nestihnout 
zaslat na KÚ už přímo podepsanou smlouvu s poskytovatelem dotace. 
 
P. Bartošková: Potřebujeme mít k dispozici nějakou notifikaci o poskytnutí dotace. 
Stáhněte si tu depeši, kterou jste k žádosti od poskytovatele dotace dostali a pošlete 
nám na oddělení RR, dáme vědět, zda to k zařazení do programu stačí. 
 
P. Štvrtňová z oddělení RR, KÚ podala v prezentaci informace o Regionální stálé 
konferenci. 
 
Ad 2) Doc. Tománek přednesl prezentaci k dluhové službě obcí, prezentace 
s jednoduchým propočtem bude zveřejněna na webu spov.org a také zaslána 
členům mailem. 



 
Ad 3-4) P. Lederer: apeloval na účast obcí v SVR 2017 a podal zprávy ze SPOV ČR. 
Zmínil termín Leaderfestu 30. 5. – 1. 6. 2017 v Hlinsku.  
Národní konference venkov bude 2. – 3. 11. 2017 v Golfovém středisku u 
Dříteče v Královehradeckém kraji. 
Tajemnice připomněla, že všichni členové i obce v kraji obdrželi mailem pozvánku do 
Bělotína na 3. května, kde je organizováno Regionální setkání – Dialog 
k problematice služeb na venkově se zaměřením na obchodní obslužnost. Pozvánka 
bude na žádost 1. místopředsedy SPOV ČR Kavaly rozeslána ještě jednou.  
 
P. Novosadová: účastnila se obdobného zasedání v Bělotíně před 2 měsíci, nelíbí se 
podmínky Coopu (chtěli např. dotace na mzdy od obcí). 
 
P. Schneider, Březová: Má bohaté zkušenosti s poštou Partner, žádá, aby se SPOV 
a SMS nadále více zasadily o pomoc obcím při řešení tohoto problému. 
 
P. Bubeníková: SMS tvrdí, že obec není povinná Poštu Partner vzít. Není, ale potom 
to ČP nabízí jiným, často podivným institucím. 
 
P. Šteyer, Mokré Lazce: U nás zástupci ČP argumentovali prodělečností místní 
pošty, ale nebyli ani schopni říci částku, kolik místní pošta prodělává, a více jsme se 
od nich nedověděli ani na opakované schůzce… 
 
 
PŘÍŠTÍ SCHŮZE: bude se konat 22. června 2017 od 10 hod v Jeseníku nad Odrou. 
 
Zapsala: Jana Liberdová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze  schůze předsednictva SPOV MsK 
konané dne 19. dubna 2017 na Krajském úřadu v Ostravě 

 
Přítomni: Martiňák,  Tomiczek, Lederer, Bubeníková, Kožušník, Pastrňák 
Omluveni: Míček, Vaněk, Halfar, Kocián, Váhalová 
 

1) Předseda hovořil k návrhu RUD – senátoři podali k návrhu stížnost, chtějí 
vysvětlení některých bodů. Předseda se snažil telefonovat s některými našimi 
senátory, do telefonu všichni tvrdili, že návrh podpoří. 

2) Naše žádost o podporu 5 seminářů z dotačního programu MMR pro neziskové 
organizace nebyla vyslyšena, neuspěly ani SMS a celostátní Spolek. Více 
k tomu možno přečíst ve Zpravodaji SPOV 3/2017, protože např. SMS se 
ohradila proti nepřijetí žádosti a jsou zde zveřejněna i kontroverzní vyhlášení 
p. ministryně. 

3) Předseda se účastnil schůzky na KÚ u náměstkyně p. Uvírové spolu se 
zástupci zemědělců. P. náměstkyně řekla, že až bude rozeslán zápis 
z jednání, mají se k němu vyjádřit všichni přítomní, zatím však nic nedostal. 
Předseda na jednání žádal o podporu kraje k udílení Oranžové stuhy v SVR. 

4) P. Tomiczek: doporučoval reagovat na ten zápis tak, že žádáme větší podporu 
kraje těm zemědělcům, kteří se věnují agroturistice, regionálním produktům a 
řemeslům, větší podporu farmářským trhům a prodeji ze dvora, ubytovatelům 
ve venkovské turistice. Dále řekl, že jsme mívali zástupce v krajské komisi pro 
zemědělství a venkov, tedy je třeba, byť by to nebyl přímo člen té komise, ale 
prosadit tam našeho pozorovatele (zástupce SPOV MsK) pro uplatňování 
připomínek. 

5) Členové předsednictva se vyjádřili k účetní závěrce a Výroční zprávě SPOV 
MsK 2016, jednak korespondenčně, jednak přímo při jednání předsednictva. 
Dokumenty účetní závěrky 2016 a Výroční zprávy SPOV MsK 2016 byly 
předsednictvem schváleny a doporučeny k rozeslání mailem členské 
základně. 

 
Zapsala: Jana Liberdová            


