
Zápis z členské schůze  
Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje,  

konané dne 19. dubna 2018 Krajský úřad v Ostravě 

 
            Počet účastníků: 36 

Program: 
 
1. Setkání s vedením kraje - Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje 
2. Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje – info k přípravě, Ing. 

Miriam Šůstková, Mgr. Jarmila Csanková, oddělení regionálního rozvoje, KÚ 
Ostrava. 
3. „Aktuálně k aktivní politice zaměstnanosti“, Ing. Jiří Krhut,  
ředitel odboru zaměstnanosti, Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě 
4. Informace o aktivitách SPOV ČR 
5. Soutěţ Vesnice roku 2018 
6. Různé 
  
ad1-2) Schůzi zahájila p. Bc. Jana Bartošková, přivítala přítomné na Krajském úřadu 
a předala slovo kolegyni z odboru regionálního rozvoje, Mgr. Jarmile Csankové, která 
prezentovala Koncepci rozvoje venkova Moravskoslezského kraje. Uvedla mimo 
jiné z analytické části dokumentu, ţe VENKOV v kraji představuje 282 obcí, 84 % 
kraje, 35 % obyvatel kraje. Prosila přítomné o připomínky k dokumentu nejpozději do 
27. 4. Přislíbila poslat obcím analytickou i návrhovou část dokumentu, která je zatím 
ve formě draftu, rovněţ on-line dotazník pro zpětnou vazbu. Dokument by měl 
vypovídat, jakého stavu chceme dosáhnout za 5 let, co obce nejvíce potřebují, co 
chtějí. 
Náměstek hejtmana Jan Krkoška potom prezentoval téma „Podpora regionálního 
rozvoje a cestovního ruchu v MsK“. Také informoval, ţe letos bylo určeno na 
PORV MsK 25 mil Kč (navýšení o 4,5 mil. Kč), přičemţ v DT 1 (obce do 3 tis. obyv.) 
bylo podpořeno 63 projektů. Do Programu na podporu přípravy PD bylo poskytnuto 
20 mil. Kč, do Programu na podporu financování akcí s podporou EU 40 mil. Kč.  
V diskusi z pléna zazněl dotaz na dotační program pro cykloturistiku, kdy bude 
vyhlášena výzva – v odpovědi zazněl termín 5.-6. měsíc. 
Tomiczek: Apeluje na problém s komunikacemi, které ničí velké a těţké zemědělské 
stroje – lze i toto řešit v nové koncepci? Kavala: Spatřuje současný nejbolestnější 
problém řešení obsluţnosti obcí (Coop). Podpořit řešení dotací? Myslíme si, ţe 
taková dotace by vţdy měla jít přes obec, dále obec by se měla finančně účastnit, a 
to 40 %, 30 % by byla dotace a 30 % by dal ţivnostník. Asociace krajů k tomuto 
návrhu přistupuje kladně. Moc prosíme i o podporu z krajských úřadů. Kocián 
(Darkovice): Máme cyklostezky a problém s Lesy ČR, chtěli bychom zpevnit cesty, 
ale technika Lesů ČR je ničí, prosíme o intervenci na vyšších místech. Náměstek 
přislíbil. 
Blokša, Prţno: Úřad pro zastupování státu, Lesy ČR, SPÚ, ČEZ – problémy máme 
všude tam, kde vystupuje nějaký úřad zastupující ČR, vytvářejí problémy a 
obstrukce. Zkušenost s ČEZ – zavádění internetu, chtějí 3 tis. Kč za pověšení kabelu 
na sloup. Odpověď z pléna: V naší obci si to firma s ČEZ vyřídila sama a zadarmo, 
bez problémů, je to o lidech! 
Jiří Krist, NS MAS: Upozornil na dotační moţnost z MPSV, odbor realizace programů 
ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příleţitosti – výzva na vzdělávání 
zastupitelů, padá v úvahu na jaře 2019, mohl by se toho ujmout kraj či nějaké 



mikroregiony, je to šance. Také upozornil na konání LEADERFESTU v Rožnově, 
24. května 2018. 
Ad3) Ing. Krhut nanesl problematiku aktuální politiky zaměstnanosti z pohledu 
krajského pracoviště ÚP. KP PÚ vyplácí cca 1 mld Kč na podporách za měsíc (!) 
Diskuse k VPP: p. Krhut odpověděl na dotaz, ţe informovat starosty o tom, kdo je 
v seznamu nezaměstnaných zřejmě do budoucna nepůjde i vzhledem k GDPR. 
Zaměstnávání na delší dobu opět jde, byly přechodné problémy s ukončením 
jednoho projektu financování a vykázání indikátorů (nelze podpořit v jednom projektu 
1 člověka opakovaně). Černé zaměstnávání – existují tzv. poradci nelegálního 
zaměstnávání, jsou 2 na okres. Pozývají si vytypované problematické lidi i 2 x týdně 
k pohovoru. Známe situaci s lékaři, je to bolavý a z naší strany neřešitelný problém, 
lékař vypíše neschopenku i 14 dní(!) zpětně. Štefková (Tichá): Příspěvek je 
poskytován na 12 měsíců, výjimečně aţ na 24. Napsala ţádost - doslova elaboráty 
ke 2 zaměstnancům, velmi potřebným pro udrţení práce, ale ÚP NJ napsal, ţe 
děkuje za aktivní přístup, ţádosti nevyhoví. Ing.Krhut přislíbil se záleţitostí zabývat, 
nabídl kootakt a pomoc v obdobných případech. Jaworek (Stříteţ): Obdobný přístup 
zaţil na ÚP v Třinci! Obec Hlinka: Problém je v úřednících poboček ÚP, mají velké 
benevolence. Kocián,Třemešná: Rekvalifikace jsou ztracené peníze – skeptik. Krhut: 
Rekvalifikace jsou trojího druhu: tzv. standardní, které běţně ÚP poskytuje, zvolené 
(tj. konkrétní poţadavek zaměstnance) a zaměstnavatelské (pro cílenou skupinu lidí 
pro jednoho zaměstnavatele), ale musí to být větší skupina. 
Ad 5-6)  Dále v Různém předseda připomněl přihlašování obcí do SVR 2018 a 
tajemnice představila studijní cestu, kterou připravuje ŠOV Třanovice, o.p.s. na 
východní Slovensko do mikroregionu Čierna Hora ve dnech 18.-21. července 2018. 
 
PŘÍŠTÍ SCHŮZE: bude se konat 21. června v Jezdkovicích. 
 

 
 
 

Zápis ze  schůze předsednictva SPOV MsK 
konané dne 19. dubna 2018 na KÚ v Ostravě od 9 hod 

 

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

1) Předseda - seznámení s programem dnešní schůze. 
2) Soutěţ Vesnice roku – zatím přihlášeno je 13 obcí v republice, proběhly 

motivační semináře, 10. 4. také v našem kraji ve Větřkovicích, kde bylo asi 40 
účastníků. Předseda urgoval na kraji dřívější vydání broţury o výsledcích 
SVR. 

3) Předseda se spolu s místopředsedou účastnil jednání u náměstkyně hejtmana 
p. Uvírové, která poţadovala po všech účastnících setkání zaslání připomínek 
na odbor ŢPZ, aby je mohla zpracovat a pouţít při brzké návštěvě vlády v 
kraji. Předseda také apeloval ohledně vyšší podpory SVR – zavést i ocenění 
všech udílených stuh pro větší motivaci. 

4) Předseda se rovněţ v dubnu účastnil v Ostravě jednání o budoucnosti 
knihoven, které organizovala dr. Marie Šedá. 



5) Předseda oznámil své odstoupení z funkce ze zdravotních důvodů, tj. na příští 
valné hromadě, která bude volební (únor 2019) určitě ukončí svůj mandát. Je 
třeba oslovit mladé kolegy, především starosty obcí, aby obměnili i 
předsednictvo SPOV MsK a někdo z nich se připravoval rovněţ na funkci 
předsedy. 

6) Čestná členka předsednictva p. Váhalová informovala o tom, ţe do programu 
příští schůze můţe zajistit vystoupení Ing. Vladimíra Františka Mana LL.M. – 
MŢP, náměstka pro řízení sekce státní správy. Ostatní navrhovali, aby se 
připravila témata Odpadů (nejen pevných, ale i odpadních vod, splašky a 
komunální odpad). 

 
Zapsala: Jana Liberdová            


