
Zápis 
 

ze schůze  SPOV Moravskoslezského kraje dne 19. 10. 2017, 
obec Větřkovice 

Přítomno 37 účastníků. 
Program: 
 

1. „Připomínky k chystané nové koncepci rozvoje kraje“, 

Ing. Jiří Krist, NS MAS 
  

2. „Představení vítězné obce krajského kola soutěže Vesnice roku 2017“,  
Miroslav Černoch, starosta obce Větřkovice 

 
3. „Zhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2017“,  

Dagmar Novosadová, DiS., předsedkyně krajské hodnotící komise SVR  
 

4. Informace ze schůzí předsednictva SPOV ČR – D. Lederer 
5. Informace o dotačních titulech PRV z krajského úřadu – p. Bartošková 
6. Diskuse a různé 

 
Schůzi zahájil v 10:10 hod předseda SPOV MsK Dušan Lederer.  
 
Ad1) J. Krist: náš kraj připravuje nový rozvojový dokument a k tomu vytvořil i tzv. 
koordinační skupinu, na které byl přítomen spolu i se zástupci spolku aj. územními 
partnery. Na novém dokumentu budou pracovat lidé z Bee Partners. Je třeba 
spolupracovat a účastnit se na nové koncepci kraje. Bylo by vhodné, aby naše 
koncepce venkova byla dána na MMR jako příklad pro ostatní kraje. Je dobře, ţe kraj 
tentokrát pozval také zástupce venkova jiţ předem k jednání. 
Tomiczek: Pamatuji se, ţe MASky měly posledně zpracovanou výbornou koncepci 
rozvoje venkova. My jsme ji všude nosili, ale ţádné úřady ji nebraly v úvahu. Proč 
dělat něco nového? Je třeba oprášit ten původní dokument, který byl velmi dobře 
zpracován a přijít s tím jako s návrhem na kraj, ať jsme my první v návrhu. 
 
Ad2) P. Černoch představil v krátké prezentaci a filmu aktivity své obce, která 
v letošním ročníku SVR obdrţela Zlatou stuhu v krajském kole. 
 
Ad3) Předsedkyně krajské hodnotící komise p. Novosadová shrnula letošní ročník 
soutěţe, poděkovala zúčastněným obcím i členům komise. Zároveň přidala pár 
informací ze SMO ČR. Na web stránkách této organizace je návod na vyplnění 
majetkových přiznání pro vedení obcí. Budou také posíleny dosavadní poskytované 
právní sluţby SMO, aby byly starostům k dispozici. 
 
Ad4) Předseda informoval o volební valné hromadě SPOV ČR, která se uskuteční 5. 
prosince 2017 na MZe v Praze. Vyzval členy k účasti, případně k vypsání plných 
mocí na ty členy, kteří do Prahy pojedou. Do 25. 10. má krajské předsednictvo podat 
do Prahy návrh na kandidáty do předsednictva SPOV ČR. Zatím se hlásil p. 
Martiňák, předseda navrhuje ke kandidatuře také p. Machýčka, je třeba, aby tito 
poslali tajemnici své kontaktní údaje a pár vět o představě fungování celostátního 
spolku. Při té příleţitosti předseda upozornil, ţe vlastní krajská organizace bude mít 
volební valnou hromadu za rok a vyzval členy, především ty mladší, aby jiţ dopředu 



přemýšleli o svých moţnostech a pak se přihlásili k práci v předsednictvu krajské 
organizace. 
 
Ad 5) P. Bartošková informovala o tom, ţe letos došlo k postupnému navýšení PRO 
o 7 mil Kč, dostalo se tudíţ v posledních měsících i na náhradníky. Pro rok 2018 se 
počítá s částkou 25 mil Kč pro venkov. Vyhlášení programů by mělo být na přelomu 
listopadu a prosince, schválení dotací na březnovém krajském zastupitelstvu. Ve 
vyhlašovaných programech budou akceptovány připomínky ze schůzek se zástupci 
venkova. Zpět byl vrácen dotační titul „Opravy“. Na programy PPD a Absorpční 
kapacita, které zůstávají, je počítáno na kaţdý po 20 mil. Kč. 
 
Ad6) Diskuse a různé  
P. Tomiczek podal připomínku, aby Spolek inicioval „zjednodušené financování 
voleb“ pro obce. Mají k tomu dnes metodický pokyn na 10 stránek, z peněz, které 
obec na volby dostane, lze financovat minimum, s vyúčtováním a kontrolami je 
problém. 
P. Ambroţová by chtěla připomínkovat k problematice Pošta Partner (mají 
v Jakubčovicích jiţ 4 roky), aby nemuselo platit nařízení k „zastupitelnosti 
pracovníků“ (v případě dovolených). Ţádá o podporu k prosazení. 
 
P. Machýček: „S poštou se nenechte tlačit do kouta. ČP dává obcím směšný 10 tis. 
Kč příspěvek – je to uráţka. V jejich obci na rekonstrukci budovy, kde je i pošta, 
chodilo na kontrolní dny 7 zástupců České pošty (!) Předseda: Budeme znovu 
připomínkovat k Poště Partner na SPOV ČR. P. Čech: Česká pošta vám na obci 
nesmí zrušit pobočku – jiţ jsou nové podmínky (pokud vám tajně nechce převzít 
poštu nějaká firma či podnikatel v obci). Stěbořice: U nás Jednota poštu nezvládla, 
měli problémy a na 2 měsíce zavřeli, ale ČP jim zatím nedala ţádné pokuty. 
P. Pohludková: Prosazujme, aby pošty vedla ČP, vţdyť je to státní podnik, ať se 
stará! 
 
P. Koţušník: informoval o záleţitostech z Regionální stálé komise. V rámci IROPu 
bude přesun prostředků z jiných nevyuţitých titulů např. do Udrţitelné dopravy – 1 
mld Kč nebo do Infrastruktury základního vzdělávání – 3 mld Kč. Také se zmínil, ţe 
byly iniciovány připomínky ohledně strategií MASek, některým byly strategie 
schváleny pozdě a nestačí vyčerpat do konce roku 2018, co bylo v plánu. 
 
P. Machýček: kdo dělá pro tělovýchovu, tak asi ví, jaká je tristní situace nyní, protoţe 
vzhledem ke známým okolnostem na MŠMT byly zrušeny dotace na tělovýchovu, 
tuto nastalou nelehkou situaci ve financování tělovýchovy je třeba také 
připomínkovat. 
 
 
P. Tomiczek přítomné pozval na příští schůzi, která se bude konat v Třanovicích 
dne 14. prosince 2017. 
 
 

Zapsala: Jana Liberdová 
 
 
 



Zápis ze schůze výboru SPOV MsK 19. 10. 2017 od 9 hod, obec Větřkovice 
 
Přítomni: Lederer, Tomiczek, Míček, Kocián, Kožušník, Vaněk  
 Omluveni: Martiňák, Borski, Pastrňák, Halfar, Bubeníková, Váhalová 
 
1) Předseda přivítal přítomné a informoval o změnách v celostátním Spolku – nová 
tajemnice Věra Libichová. V celostátním Spolku je v prosinci volební valná hromada, 
podrobnosti zmíní členům v průběhu dnešní schůze, výzva ke kandidatuře do 
předsednictva SPOV ČR – na dnešní jednání předsednictva jsou připraveny návrhy 
kandidátů Petra Martiňáka a Tomáše Machýčka. 
 
2) Konference Venkov 2017 v Dříteči 2. - 3. listopadu již nepřijímá další účastníky, 
přihlásilo se jich totiž již 350. 
     
3) Zavírání prodejen s potravinami na malých obcích – předseda spolu 
s místopředsedou byli na KÚ na setkání k venkovu a zde tuto problematiku 
připomínkovali. Prodejny Coop chtějí od obcí dotaci 10 tis. Kč na provoz. Obdobný 
problém je se zajišťováním lékařů na venkově, někteří mají požadavky přímo na 
vybavení ordinace, situace zachází do nepatřičných mezí. 
 
4) Zákon o střetu zájmů – vedení obce musí do konce listopadu podávat majetková 
přiznání. Objevují se ohlasy, někteří zástupci obcí – podnikatelé – odstupují z funkcí. 
 
5) Jiří Krist, předseda NS MAS byl hostem na předsednictvu s připomínkou, kterou 
pak všem zmínil hned v úvodu následující členské schůze – viz zápis výše. 
 
Zapsala: Jana Liberdová 


