
Zápis ze schůze výboru SPOV MsK 15. 2. 2018 od 9 hod, Zbyslavice 
 
Přítomni: Bubeníková, Borski, Tomiczek, Pastrňák, Kocián, Míček, Kožušník, Halfar, 
Vaněk, Váhalová.                                                           Omluveni: Martiňák, Lederer 
  
1) Místopředseda Rostislav Kožušník omluvil pro nemoc nepřítomnost předsedy. 
Jelikož povede valnou hromadu, probral s přítomnými návrh jejího programu. 
 
2) Výroční zpráva SPOV MsK 2017 -  byla rozeslána předsednictvu a revizní komisi, 
komise k tomu dnes na VH přečte zápis. Na podnět členů předsednictva byly 
provedeny úpravy – pod tabulku příjmů doplněno info o 30 % podílu z členských 
příspěvků. Přílohou zprávy je kompletní účetní závěrka 2017 s přílohou. Zpráva po 
schválení valnou hromadou bude rozeslána členům e-mailem, tajemnice zajistí 
uložení těchto listin do Sbírky listin u rejstříkového soudu a rovněž zaslání daňového 
přiznání za rok 2017 za spolek Finančnímu úřadu ve Frýdku-Místku. 
     

3) Místopředseda seznámil přítomné s výsledkem ankety k návrhům směrů činnosti a 
aktivit SPOV MsK na rok 2018. Zpracovaný dokument (je přílohou tohoto zápisu) a 
bude předložen valné hromadě ke schválení jako Plán činnosti 2018, jak 
předsednictvu ukládalo usnesení z poslední VH v Třanovicích.  
 

4) Místopředseda vyjádřil, že by bylo vhodné, pokud bude předsednictvo souhlasit, 
formulovat do usnesení VH větu v tom smyslu, že obce s ohledem na zkušenosti 
s fungováním a čerpáním financí od svých MAS navrhují zjednodušení podmínek 
k čerpání a administraci projektů prostřednictvím MAS. Rozvinula se diskuse k tomu, 
že obce nejsou zvyklé investovat bez dotací. Je tedy třeba, aby se odhodlávaly více 
využít svých prostředků (mnohé mají financí na účtech dostatek) a realizovat projekty 
„za své“. Realizace takových akcí je potom přece jen jednodušší, i co se týká 
administrativy a dalších omezení, která jsou u dotací.  
 
5) Strategie rozvoje ČR 2021+ - místopředseda informoval, že na úrovni kraje jsou 
také tvořeny pracovní skupiny, je ovšem třeba na nich působit důrazněji při 
zastupování zájmů venkova! 
 
6) P. Kožušník vyzval přítomné členy předsednictva, aby přinášeli (zasílali mailem 
tajemnici) zajímavé náměty na program dalších letošních schůzích. P. Váhalová má 
možnost oslovit náměstka z MŽP nebo náměstka ze SZIFu – bylo by vhodné na 
červnovou schůzi, kdy jsou obvyklé náměty k ochraně ŽP a zemědělství, 21. 6. 
v Jezdkovicích ***.  
 
7) P. Kocián po bližším seznámení se s účetní závěrkou spolku má návrh, který 
hodlá přednést na valné hromadě, aby obce – členové spolku věnovali mimo řádný 
členský příspěvek ještě cca 500,- Kč (nebo dle úvahy více) jako finanční prostředek 
na provoz spolku. Spolek by na to mohl vystavit buď fakturu, nebo lépe ještě uzavřít 
darovací smlouvu. 
 
Zapsala: Jana Liberdová 
 
 *** později na VH navrženo na program schůze 19. 4. 2018 na KÚ pozvat ředitele krajského ÚP 
 



Vyhodnocení návrhů stěžejních problematických okruhů  
 

PLÁN ČINNOSTI SPOV MsK 2018 
 

Z oslovených 12 členů předsednictva zaslalo své priority 9 členů, tedy 75%. 
Výsledky priorit dle počtu uvedených: 

 snižování administrativní zátěže – 6 hlasů 

 základní venkovské služby a infrastruktura – 6 hlasů 

 představy MMR o koncepci rozvoje venkova, příprava 
politiky soudržnosti na období 2020+ - 6 hlasů 

 subsidiarita a RUD – 5 hlasů 

 modifikace Programu rozvoje venkova ve zbývajících letech tohoto 
období a příprava na období 2020+ - 4 hlasy 

 zemědělská půda, životní prostředí a klimatická změna – 3 hlasy 

 rodina – 3 hlasy 

 škola – 3 hlasy 

 mládež  – 3 hlasy 

Tyto priority by měly být náplní činnosti SPOV MsK. 

Starosty nejvíce trápí vysoká administrativní zátěž obcí a její neustálé navyšování. 

Stejnou váhu má pro ně rozvoj a zachování základních venkovských služeb a 
budování základní infrastruktury na venkově jako podmínky pro jeho další rozvoj. 

Obce by rovněž rády věděly další představy „svého“ ministerstva o koncepci rozvoje 
venkova a o přípravě podpory venkova po roce 2020. Důvodem je špatné nastavení 
možnosti čerpání evropských peněz na řešení skutečných problémů venkova a nutná 
změna podmínek pro zbylou část programového období 2014 – 2020. 

Rovněž většina starostů by uvítala posílení samostatnosti v rozhodování a plánování 
rozvoje obcí na té nejnižší úrovni přímo v obcích díky zvýšení ekonomické 
nezávislosti obcí na jiných zdrojích (dotacích) posílením jejich příjmů v rámci RUD. 

Poslední skupinou témat jsou tradiční venkovské hodnoty: rodina, mládež, škola, 
zemědělská půda a životní prostředí. Tyto hodnoty by měly být základními hodnotami 
zdravé společnosti a státu. 

Další témata: 

 rodinné farmy – 2 hlasy 

 respektovat demokratické hodnoty a právo obcí na samosprávu, rovný vztah 
mezi státem a obcemi. Uvážlivě, kvalitně a zodpovědně připravovat zákony, 
vedoucí ke snížení byrokracie – 2 hlasy 



 Rozpočtové určení daní má zajistit existenci a rozvoj obce a daňový výnos 
mezi obce by měl stát dělit s vyšším podílem rovného dělení prostředků a 
směřovat je na potřebné skupiny obyvatel (žáci, senioři) – 2 hlasy 

 víceúrovňová správa včetně Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) – 
1 hlas 

 agroturistika a podnikání na venkově, lokální ekonomiky – 1 hlas 

 senioři na venkově – 1 hlas 

 Podporovat služby na venkově, přičemž jedním ze základních předpokladů je 
podpora zavádění vysokorychlostního internetu. Důležitá je také podpora a 
udržení obchodní obslužnosti venkova – 1 hlas  

 Zachovávat principy partnerství, síťování a spolupráce mezi aktéry na 
venkově s pomocí metody LEADER, která při definování programů podpor 
venkova respektuje princip „zdola nahoru“ – 1 hlas 

 Využít potenciál českého zemědělství ke zvýšení soběstačnosti ČR 
v živočišné výrobě a speciálních rostlinných produktech pro zvýšení 
biodiverzity a zásoby vody v půdě – 1 hlas 

 Bylo upozorněno na potřebu urgentní aktualizace zákonů, zejména v oblasti 
střetu zájmů, poskytování informací a rozpočtových pravidel – 1 hlas 

 

Zpracoval dne 9. 2. 2018 

Rostislav Kožušník, místopředseda SPOV MsK 

 

 


