
Zápis z členské schůze  
Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje,  

konané dne 21. června 2018 v Jezdkovicích 
            Počet účastníků: 38 

Program: 
1. Životní prostředí na komunální úrovni,  
    Bc. Petr Chroust, Místní akční skupina Opavsko 
2. Aktivity SPOV ČR  
3. Soutěž Vesnice roku 2018 
4. Informace o společných cestách členů spolku do mikroregionu Čierna Hora a na 

oslavy 25. výročí založení SPOV ČR do Prahy 
5. Prohlídka zámeckého parku 
  
Schůzi zahájil v 10:05 hod předseda Lederer a požádal p. starostku Věru Burdovou, 
aby představila hostitelskou obec Jezdkovice. 
 
ad1) Bc. Petr Chroust z MAS Opavsko potom představil dvě prezentace na téma 
ŽP na komunální úrovni, které obohatil čerstvým zážitky z cesty do Rakouska. Po 
přednášce p. Chroust vyzval přítomné starosty, aby se podělili o své příklady z praxe 
s nakládáním odpadů. Následovala diskuse – p. Adamcová: „Je třeba působit na 
MŽP. My máme žádost na sběrný dvůr, ale hodnotitelé jsou velmi a neadekvátně 
přísní. Také SPOV by se měl v těchto věcech více angažovat v tlaku na MŽP.“ P. 
Lederer: „Na schůzi SPOV v Praze byl posledně jeden z náměstků ŽP, řekl, že dnes 
(zřejmě více ve městech) bývá až 60 % obsahu popelnice bioodpad, což je třeba 
právě u této položky do r. 2024 maximálně snižovat, aby se tak nepodílela na 
komunálním odpadu. Dále byla v Praze diskuse i o vratnosti plastových lahví. Obce 
mají snahu třídit, ale není, kdo by tříděný odpad od nich odebral, resp. třeba vyměnil 
za nějaký plastový výrobek, apod.“ P. Chroust ke kotlíkové dotaci: „MAS Opavsko 
vyjednává podpůrný program pro ty jednotlivce, kteří topí ještě nevhodně, ale nikdy 
(z různých důvodů) nedosáhnou na kotlíkovou dotaci. Obce by tak poskytly peníze 
na výměnu kotlů lidem a pak by je čerpaly od ministerstva.“ P. Martiňák: V Horních 
Tošanovicích už jsme toto financování vyzkoušeli i prakticky, mohu poskytnout 
zkušenosti. Co se týká sběru odpadů, máme nyní odzkoušen i tzv. identifikační 
systém (kódy na popelnicích), který se osvědčil.“ Ozvalo se více zástupců obcí, kde 
již tento systém praktikují. P. Borski: „V našem regionu s tím má zkušenosti i Písečná 
a Vendryně. V naší obci Hrádek máme spočítáno, že obci klesly při zavedení 
identifikačního systému náklady o 26 %.“ P. Votýpka (LUSTON o.p.s.): „Na Karvinsku 
existuje společný projekt s Belgičany – Výtopna (brownfield), probíhají zkoušky 
spalování odpadů (nebyla by to „spalovna“), ale vyhověla by požadavkům na ŽP.“ 
 
Ad2) Předseda krátce informoval o aktivitách SPOV ČR, podtrhl dvě velké 
připravované akce, a to Slavnostní sympozium k 100 letům NZM a 25. Výročí 
SPOV ČR, které se bude konat1.-2. 8. 2018 v Národním zemědělském muzeu 
v Praze – podrobnosti dále v bodě 4. Navíc je připravována Národní konference 
Venkov 2018, s datem konání 20.-21. 9. 2018 ve Strážnici. Na akce budou včas 
rozeslány ze strany SPOV ČR pozvánky s přihláškami. 
 
Ad3) Zástupce předsedy krajské hodnotitelské komise SVR 2018 p. Černoch potom 
krátce poinformoval o výsledcích krajského kola soutěže (přečetl protokol komise), 
předseda blahopřál přítomnému starostovi vítězné obce krajského kola p. Šimečkovi 



z Úvalna a zároveň ho požádal, jak bývá zvykem, zda SPOV MsK může organizovat 
svou říjnovou schůzi v této vítězné obci. Krajského kola se letos účastnilo 17 obcí. 
Předseda poděkoval všem obcím za, po dlouhých letech, opět vyšší a aktivní účast 
v soutěži. Krajské vyhlášení výsledků se bude konat 3. 8. 2018 v Úvalně, SPOV MsK 
bude zastupovat předseda. 
 
Ad4) Tajemnice přítomné informovala o připravované cestě do mikroregionu Čierna 
Hora na východním Slovensku, která se uskuteční ve dnech 18.-21. 7. 2018 a je 
organizována prostřednictvím ŠOV Třanovice, o.p.s. Na cestu je přihlášeno 33 
účastníků, z toho 18 členů SPOV MsK. Dále je možno organizačně ze strany ŠOV 
Třanovice, o.p.s. podpořit hromadným zajištěním jízdenek a ubytování účast členů 
v Praze na slavnostním sympoziu1.-2. 8. 2018. Členové byli obesláni informativním 
e-mailem a čeká se na odezvu. Za náš kraj by sympozium mělo navštívit více než 10 
členů. 
 
Ad5) Schůzi ukončil předseda poděkováním za účast, přáním příjemného prožití 
období prázdnin a dovolených. P. Burdová pozvala přítomné na oběd a prohlídku 
zámeckého parku. 
 
PŘÍŠTÍ SCHŮZE: bude se konat 18. října 2018 v Úvalně. 
 

 
Zápis ze  schůze předsednictva SPOV MsK 

konané dne 21. června 2018 v Jezdkovicích od 9 hod 
 

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

1) Předseda - seznámení s programem dnešní schůze - čestná členka předsednictva p. 
Váhalová zajistila vystoupení Ing. Vladimíra Františka Mana LL.M. – MŽP, náměstka 
pro řízení sekce státní správy. Ten však svou účast na poslední chvíli zrušil (omluvil 
se prostřednictvím p. Váhalové). Nastalo poměrně složité zajišťování náhradního 
vystoupení k ŽP. Informace o průběhu Leaderfestu v Rožnově. Dále předseda 
upozornil na slavnostní sympozium v Národním zemědělském muzeu v Praze 1.-2. 8. 
2018 – viz schůze. 

2) Diskuze k formě Avíza (zaslal p. Kocián) – namísto obvyklé darovací smlouvy spolku, 
jsou pochybnosti, zda to účetní mohou považovat za dostatečný doklad. 

3) Tajemnice – neplatiči členských příspěvků, 1. urgence mailem. 18 obcí, 8 FO a PO. 
4) Do připravovaného projektu SPOV ČR v nové výzvě OP Z (rozvojové strategie obcí) se 

přihlásily obce Skotnice, Staré Město (Bruntál), Smilovice, Skřipov a Hukvaldy. 
Projekt bude podán do konce června, realizace v případě přijetí od 1/2019. 

5) Dotaz na p. Borského, protože v 1. pololetí kolidovaly termíny členských schůzi se 
školeními v mikroregionu Jablunkovsko, takže dlouhodobě je z této strany nízká 
účast. P. Borski ujistil, že na podzim již tato školení nejsou. 
 

6) Na schůzi bude poprvé představen rolovací banner SPOV MsK, který tajemnice 
pořídila, aby sloužil na prezentačních akcích a slavnostech k propagaci spolku. 

 
Zapsala: Jana Liberdová            


