
Zápis 
 

ze schůze  KO SPOV Moravskoslezského kraje dne 22. 6. 2017, 
obec Hrádek 

Přítomno 38 účastníků. 
Program: 
 

1. „Hospodaření s vodou v krajině“, 
Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel, Povodí Odry, státní podnik 
  
 

2. „Efektivní hospodaření s vodou – Program „Dešťovka“,  
RNDr. Martina Breuerová, vedoucí Oddělení Moravskoslezsko, Odbor 
krajských pracovišť Morava, SFŽP ČR  

 
3. Informace ze schůzí předsednictva SPOV ČR a k soutěži Vesnice roku 

 
4. Exkurze do místního zámku (revitalizace objektu v soukromém vlastnictví) a 

do provozu stáčírny Jesenické kyselky. 
 
 
Schůzi zahájil v 10 hodin předseda SPOV MsK Dušan Lederer. Přítomné přivítal také 
hostitel pan starosta Tomáš Machýček, který v prezentaci představil svou obec.  
 
Ad1) P. Pagáč ve své prezentaci představil státní podnik Povodí Odry i jeho záměry 
na udržení vody v krajině a protipovodňová opatření. P. Breuerová měla dotaz, jaká 
je současná situace s vodou, p. Pagáč odpověděl, že situace je dobrá, ovšem horní 
toky jsou na hranici počínajícího sucha, zavádějí proto opatření, jsou už omezovány 
energetické provozy v dodávkách vody. 
Ad2) RNDr. Breuerová uvedla ve své prezentaci veškeré informace k možnostem 
získat dotační podporu z programu SFŽP „Dešťovka“, prezentace bude vyvěšena na 
webu, případně rozeslána tajemnicí členům. 
 
Ad3) Předseda podal informace k SVR 2017. V kraji soutěžilo 8 obcí, zvítězila obec 
Větřkovice. V celé zemi letos soutěžilo 213 obcí. Vyhodnocení krajského kola bude 
23. července v 15 hod ve Větřkovicích. Předsedkyně krajské komise Dagmar 
Novosadová krátce zhodnotila průběh soutěže i specifiku každé ze soutěžících obcí. 
16. září bude vyhodnocení republikové soutěže na dětském folklórním festivalu 
v Luhačovicích, 7. října bude vyhodnocení u obce, která vyhraje celostátní kolo 
soutěže. 
 
Různé Předseda hovořil o tom, že návrh k narovnání RUD ohledně DPH prošel 
Poslaneckou sněmovnou, je schválen, nyní ho ještě bude schvalovat Senát a 
prezident. Rozvinula se diskuze ke ztrátě služeb v oblasti zásobování na venkově 
s požadavkem vyvolat jednání s krajem o dotační podpoře tam, kde je obec ochotná 
vzít zásobování na svá bedra. Další návrh byl na podporu (dotační) pro obce, které 
přebírají pošty. Vznikají ztráty 100 – 200 tisíc Kč, bylo by žádoucí těmto obcím 
vyjednat odškodnění. Předseda v tom smyslu dnes jednal i s p. poslankyní a čestnou 
členkou předsednictva SPOV MsK Danou Váhalovou, která byla přítomna na jednání 
předsednictva před schůzí. 



P. Bartošková podala krátkou informaci ke krajskému POV, program PPD – 30 
projektů podpořeno, program na posílení absorpční kapacity – 32 podpořených 
projektů – vyčerpán. Již se jedná i o návrhu příštího rozpočtu – 25 mil Kč na POV. 
Tajemnice podala zprávu o tom, že před týdnem byl do OP Z podán projekt, jehož 
nositelem je SPOV ČR, na tvorbu strategických plánů obcí. Do projektu jsou zahrnuty 
obce ze dvou krajů, Moravskoslezského a Olomouckého. Za MsK jsou to Skotnice, 
Skřipov, Jistebník, Křišťanovice, Mokré Lazce, Stará Ves nad Ondřejnicí, Smilovice, 
Spálov, Staré Město u Bruntálu, Paskov, Zbyslavice a Sdružení obcí povodí 
Stonávky (strategie mikroregionu). 
P. Tomiczek: bylo by třeba nějakého programu na spolupráci zemědělců se 
samosprávou, např. že by zemědělci měli prokázat při žádosti o dotaci, že 
spolupracují s obcí. P. Kocián: Toto se hodnotí např. i v SVR, zda podnikatel 
spolupracuje s obcí či ne. Podnikatelé si ale plánují podle svých představ, neberou 
na záměry obcí ohled. 
 
Tajemnice na dotaz členů podala informaci i připravované studijní cestě do 
Maďarska v termínu 5. - 8. října 2017. 
 
Předseda schůzi ukončil s oznámením termínu příští schůze, která se bude konat 
ve Větřkovicích dne 19. října 2017. 
 
 
Zápis ze schůze výboru SPOV MsK 22. 6. 2017 od 9 hod, obec Jeseník n./Odrou 
 
Přítomni: Martiňák, Lederer, Tomiczek, Pastrňák, Kocián, Váhalová, Kožušník, Halfar 
 Omluveni: Borski, Míček, Vaněk, Bubeníková 
 
1) Předseda přivítal přítomné a seznámil je s připravenými body programu dnešní 
schůze. 
 
2) Předseda informoval o setkání k obslužnosti obcí, které se konalo v Bělotíně, 
záznam z tohoto setkání je možno nalézt na stránkách spov.org 
     
3) Proběhly informace k uzavřenému krajskému kolu SVR 2017, podrobněji 
zaznamenáno v zápisu ze schůze. Předseda upozornil na problémy s tiskem brožury 
o daném ročníku SVR. Kraj má, bohužel, svůj ediční plán, tedy brožura bude opět až 
na konci roku (nejdříve), také upozornil na počet výtisků brožury (opakovaně 
připomínáno - zbytečně velký počet výtisků). 
 
4) P. Kocián zmínil, že tajemnice rozesílala všem k diskuzi a k zasílání podnětů 
Návrh odměňování zastupitelstev. Mailové připomínky p. Kociána byly odeslány na 
ústředí spolku. 
 
Zapsala: Jana Liberdová 


