
Zápis z členské schůze  
Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje,  

konané dne 18. dubna 2019 Krajský úřad v Ostravě 
 

            Počet účastníků: 40 
Program: 
 
1. Setkání s vedením kraje - Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje 
2. „Aktuálně k aktivní politice zaměstnanosti“, Ing. Jiří Krhut,  
ředitel odboru zaměstnanosti, Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě 
3. Informace o aktivitách a valné hromadě SPOV ČR 
4. Soutěž Vesnice roku 2019 
5. Různé 
  
ad1) Schůzi zahájila p. Bc. Jana Bartošková, přivítala přítomné na Krajském úřadu. 
Poté náměstek hejtmana Jan Krkoška zrekapitulovat programy, které kraj pro obce 
připravil a připraví. Do POV se sešlo 115 žádostí, kraj podpoří 89, na zbytek chybí 10 
mil. Kč. Existuje nový DT pro znevýhodněné obce do 5 tis. obyvatel (Vítkovsko, 
Osoblažsko) s dotací 20 mil. Kč. Nová výzva ke kotlíkové dotaci je zajištěno 500 mil. 
Kč. P. Adamcová: Je naplněna kapacita v programu JESSICA? P. náměstek 
odpověděl, že není. P. Adamcová prosila, aby byl tento program rozšířen i na 
kanalizace. Také apelovala na SPOV, aby lobboval a účastnil se v komisi, která 
připravuje JESSICU. 
Předseda p. Kožušník poděkoval kraji za podporu PRO alespoň na současné úrovni, 
také děkoval za to, že kraj tento rok konečně podpoří akci Má vlast cestami proměn. 
P. náměstek dále informoval o DT na úpravu zimních běžeckých tras, který bude na 
tři léta. Kraj se stará o 860 km běžeckých tras.   
 
Ad2) Ing. Krhut nanesl problematiku aktuální politiky zaměstnanosti z pohledu 
krajského pracoviště ÚP. Konstatoval, že všechna pracoviště ÚP se dostávají „na 
dno“ s databází nezaměstnaných, nejsou lidé na VPP. Nejvíce se teď věnují lidem 
v hmotné nouzi, MsK má k 27. 2. až 9 160 takto postižených lidí. Je to nejvíce ze 
všech krajů, v jiných krajích mají kolem 1 300. Kraj má také největší podíl lidí 
s exekucemi. 
P. Krhut poděkoval starostům za veřejnou službu, která pomáhá udržet 
pracovní návyky, jedná se o 4 000 lidí na 2 200 pracovních místech. 
ÚP se nyní školí v Praze na program APZ – dojde ke změně struktury financování 
nezaměstnanosti. Na VPP byly loni dány 2 mld Kč, letos zatím jen 1,3 mld Kč. Kdo 
ze starostů má uzavřeny dohody, jakmile se objeví další peníze, je možné prodloužit 
tyto dohody na 12 měsíců. Kraj dostal 188 mil. Kč, to vše jde na VPP! ÚP se snaží 
garantovat 65 % prostředků starostům, jednají dále i o 70 až 80 % garance. 
Existuje nový model (buď na 3 nebo na 5 let), jenž by garantoval určité % prostředků 
na pracovní místo, které by se v následujících letech sice snižovalo, ale obec by tak 
měla aspoň jakousi jistotu na více let dopředu. 
P. Machýček: Dnes a denně zaměstnáváme lidi, kteří byli 10-15 nezaměstnaní, 
naučili jsme je nejen pracovat. Obce dělají službu státu! Tito lidé nikdy nebudou dělat 
ve fabrice. Stát by tyto prostředky obcí měl přijímat a implantovat do svých opatření!  
P. Kocián: Bylo řečeno, že většina ze současných nezaměstnaných je už 
nezaměstnatelná, tito lidé neplatí komunální poplatky, nešlo by tedy, aby 
prostřednictvím mzdy za veřejnou službu byly obcím tyto nedoplatky hrazeny? 



P. Martiňák: Je nutno mluvit o špatné legislativě! Proč se nedbá na názory a podněty 
starostů, oni nejlépe vidí tu sociální situaci u daného člověka, ne anonymní úřednice. 
P. náměstek Krkoška: Sepište za Spolek požadavky ze strany obcí v této 
problematice, mám možnost to nechat podepsat hejtmanovi a předat to ředitelce 
GÚP. Několik členů se poté domlouvalo, že takový dopis dají dohromady, garantoval 
místopředseda SPOV MsK p. Machýček. 
 
Ad 3-5)  P. Lederer informoval o Národní konferenci Venkov 2019, která proběhne 
ve dnech 1. - 3. 10. 2019 v klášteře Teplá v Karlovarském kraji. 6. - 8. 10. 2020 
proběhne NKV 2020 ve Žďáře nad Sázavou. V roce 2021 padá organizační 
povinnost na Moravskoslezský kraj, který jako poslední ještě tuto akci neorganizoval. 
Dále informoval o průběhu valné hromady SPOV ČR, jenž se uskutečnila 2. dubna 
v Senátu. Součástí VH byla i konference Rodina v souvislostech, kde výborně 
prezentovala komunitní život ve spojení s prorodinnými aktivitami p. starostka Anna 
Mužná ze Skotnice. 
Předseda p. Kožušník připomněl SVR 2019 a vyzval přítomné zástupce obcí 
k přihlášení se do soutěže, konečný termín podání je 30. dubna. Informoval také ke 
krajské strategii Venkov 21+. Očekává se pokles evropských peněz o čtvrtinu, vlastní 
podíl obce se zvýší na 30-40%. LEADER bude zachován a aktualizován. Vyzval 
přítomné zástupce obcí, aby spolupracovali, když jsou vyzvání k doplňování 
krajských databází, protože tím pomáhají ke tvorbě krajské strategie. Dále 
informoval, že MMR pojalo nově Program rozvoje venkova, šířeji, dostane se i na 
města (!) P. Machýček navrhuje na schůzi v říjnu proto pozvat k diskuzi náměstka 
Semoráda. 
Předseda také požádal přítomné členy, aby podle možností přispěli krajskému spolku 
darem na jeho činnost. Od SPOV ČR dostává krajská organizace 40 % podílu 
z vybraných členských příspěvků. 
P. Bartošková vyzvala na závěr přítomné, aby se s možnými problémy, změnami či 
posunutím termínu ve svých projektech, dotovaných krajem, obraceli na ně, 
administrátory výzev, jsou jim k dispozici! 
 
PŘÍŠTÍ SCHŮZE: bude se konat 20. června 2019 v Tvrdkově na Rýmařovsku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze  schůze předsednictva SPOV MsK 
konané dne 18. dubna 2019 na KÚ v Ostravě od 9 hod 

 
Přítomni: Kožušník, Halfar, Tomiczek, Lederer, Kocián, Martiňák, Czepczorová, 
Machýček, Mužná, Vřeská, Vaněk, Šteyer 
Omluveni:  Váhalová, Schneider   
 

1) Zahájil předseda – seznámil s programem dnešní schůze. 
2) Byl diskutován program příští schůze 20. 6. v Tvrdkově. Téma bude 

k hospodaření v lesích, byl osloven náměstek Mze pro lesy Patrik Mlynář, 
čeká se na potvrzení. Návrh – možno přizvat i úředníky z krajského odboru 
ŽP, p. Kocián navrhuje i zástupce neziskovky, která se stará o lesy, dodá 
kontakt tajemnici. 

3) Tajemnice informovala, že do projektu SPOV ČR na tvorbu rozvojových 
strategií byly potvrzeny uzavřenou dohodou tyto obce z Moravskoslezského 
kraje: Skotnice, Smilovice, Skřipov, Staré Město, Hukvaldy, Jistebník, Nižní 
Lhoty. Členy SPOV MsK nebyly Staré Město a Jistebník, posledně jmenovaná 
obec se v tomto měsíci stala členem SPOV a starostka bude přítomna na 
dnešní schůzi, je to 99 člen – obec v našem pobočném spolku. SPOV MsK by 
měl vyhlásit prémii pro stého člena – obec, která se nyní přihlásí. 

4) Diskuse k dopisu, který starostové dostali z ÚP k zaměstnávání lidí: Machýček 
– bohužel, zaměstnávali bychom, ale nejsou lidé! Za jediný funkční nástroj 
považujeme veřejnou službu a povinnost odpracovat určitý počet hodin. 

5) Předsednictvo se usneslo, že tajemnice rozešle spolu se zápisem z této 
schůze také Darovací smlouvu a pokyn členům k možnosti dát pobočnému 
spolku dar. 

6) Předseda informoval, že po mnoha letech konečně Moravskoslezský kraj 
podpoří akci Má vlast vlastní účastí a vkladem. 

7) P. Lederer informoval o skupině starostů z Ústeckého kraje, která náš kraj a 
především obce – vítěze minulých ročníků SVR – navštívila ve dnech 3.-5. 
dubna. Od zástupců této skupiny se zástupcům našeho spolku dostalo 
ujištění, že je možno plánovat reciproční návštěvu, kterou nám pomohou 
organizovat v Ústeckém kraji. 

8) P. Machýček navrhoval pro program schůze v říjnu pozvat náměstka 
Semoráda a probrat zaměření dotačních titulů POV. 

 
Zapsala: Jana Liberdová            


