
Zápis z členské schůze  
Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje,  

konané dne 17. října 2019 v Oticích 
            Počet účastníků: 40 

Program: 
 

1. Představení vítěze krajského kola SVR 2019, Mgr. Vladimír Tancík, starosta 
obce Otice – Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2019 

2. Zhodnocení krajského kola SVR 2019, Miroslav Černoch, starosta obce 
Větřkovice, předseda krajské hodnotící komise Moravskoslezského kraje SVR 
2019 

3. Diskuse k letošnímu ročníku SVR a podněty k příštímu roku za účasti členů 
krajské hodnotitelské komise, křest krajské brožury k SVR 2019 

4. Informace ze SPOV ČR a k Národní konferenci Venkov 2019 
5. Různé 

 
 
Ad 1) Schůzi zahájil v 10:10 hod předseda p. Kožušník, přivítal přítomné hosty a 
požádal p. starostu Mgr. Vladimíra Tancíka, aby představil hostitelskou obec Otice, 
Vesnici Moravskoslezského kraje roku 2019. Na závěr svého vystoupení p. Tancík 
shrnul své připomínky k technickým podmínkám na vyhlášení výsledků SVR 
v Luhačovicích (nebylo možno dojet v Luhačovicích se zbožím ke stánku) a také 
k tištěné brožuře ke krajskému kolu SVR, kterou by vítězná obec potřebovala 
minimálně o měsíc dříve mít k dispozici, než je tomu letos. K pořádání krajských 
vyhlášení výsledků SVR namítal, že tajemnice soutěže (z MMR) by neměla mít právo 
mluvit do organizačních záležitostí pořádající obce. 
Ad 2) Poté byli vyzván k diskusi předseda letošní krajské hodnotící komise, starosta 
Větřkovic Miroslav Černoch, který představil členy komise, zhodnotil její práci a 
zdůvodnil, že při účasti pouhých pěti soutěžících obcí v letošním ročníku mohla 
komise udělit pouze jednu stuhu, a to zlatou. Za SPOV MsK letos pracovala v komisi 
p. starostka Monika Czepczorová.   
 
Ad 3) Dále za soutěžící obce v diskuzi vystoupil p. Kocián (Třemešná), který zmínil, 
že pro jeho obec to byla již třetí účast v soutěži a že každá tato účast je zdrojem 
praktických poznatků, děkoval za ně. Obec bojuje s účastí občanů na soutěži, 
starosta je učí, že ta soutěž je o nich, proto je také velmi vděčný za letošní cenu, 
kterou jeho obec získala, a to titul „Živý venkov“. Občané se probudili a ptají se, co to 
znamená. Budou to dále v soutěži zkoušet rok co rok.  
 
P. Tancík měl poznámku k vítězi celostátního kola, obci Lipová ze Šluknovského 
výběžku. Dle jeho názoru se lidé více spojují tam, kde je bída, a z obdobného 
důvodu letos vyhrála i tato obec. 
P. Krupa (Mikolajice) mluvil o handicapech malých obcí, které se do soutěže přihlásí, 
nemají školu, starosta je neuvolněný, mají to nesrovnatelně těžší než velké obce. 
Předseda poděkoval obcím za účast v soutěži, komisi za její práci a informoval, že 
závěry z této diskuze budou prezentovány i 5. 11. v Praze na schůzi předsednictva 
SPOV ČR, která má být věnována také připomínkám k průběhu a organizaci SVR, 
připomínky pak budou dále použity na schůzce vyhlašovatelů soutěže, která 
proběhne v Praze rovněž v listopadu. 
 



Po půlhodinové přestávce na občerstvení proběhl křest krajské brožury k SVR 2019. 
Paní Bartošková (MsK), která brožuru připravila, dále informovala, že navržený POV 
krajský bude schvalovat rada kraje 25. 11., na program projektových dokumentací je 
navrženo 11,5 mil Kč, po novém roce bude vyhlášena i obvyklá dotační výzva na 
spoluúčast na projektech. Potvrdila, že na další ročník SVR zůstává na ocenění 
nejlepších stejná částka 525 tis. Kč. 
 
Ad 4 a 5) Předseda poděkoval členům za finanční dary a kázeň v platbě členských 
příspěvků. Zmínil i nadcházející povinnost krajského spolku v roce 2021 být 
pořadatelem Národní konference venkov 2021, shodou okolností si krajský spolek 
v tomto roce připomene i 20 let od svého založení. Oznámil i konání valné hromady 
SPOV MsK 20. 2. 2020 v Sudicích. 
P. Dvořák (Stará Ves nad Ondřejnicí) nabídl možnost konání červnové schůze SPOV 
MsK na zámku ve Staré Vsi. Dále hovořil jako zástupce SMO o postoji této 
organizace k novele stavebního zákona. Je snaha vést diskuzi o zachování 
smíšeného modelu a zjednodušeného procesu.  
P. Birgus (Litultovice) namítl, že zrovna nedávno četl, že předseda SMO Lukl opustil 
smíšený model. P. Dvořák řekl, že byl na jednání rady SMO, ale o této skutečnosti 
nic neví, mluvilo se tam i o podání žaloby na stát. 
 
Předseda informoval o podpisu koordinační úzké dohody mezi SPOV a SMS dne 
2. října na Národní konferenci Venkov 2019 v Teplé. Následně byly ze zástupců 
obou organizací vytvořeny společné pracovní skupiny. 
P. Rašová (Jakartovice) se podělila o dojmy z NKV v Teplé, doufá, že se „věci 
začnou hýbat“ a že dohoda SMS a SPOV přinese posun ve společném řešení 
problematiky RUD. Zmínila se o problematice místních částí, ona má 1100 obyvatel 
ve 4 místních částích, starosta Teplé má 3000 obyvatel v 11 vesnicích (!) Je třeba 
v RUD zohlednit nějakou váhou počet místních částí. 
P. Tomiczek navrhl zopakovat odbornou spolupráci s doc. Tománkem (VŠB), nechat 
ho zpracovat novou aktualizaci RUD, nabízí se termín dubnové schůze 16. 4. 2020 
na KÚ Ostrava. 
P. Tancík k tomu ještě měl poznámku, že zatímco v Polsku mají nastaven min počet 
žáků na 8 (u nás na 15), proto by navrhoval, aby to u nás bylo aspoň 10. 
 
Vlastní program schůze byl zakončen informací o konání  
PŘÍŠTÍ SCHŮZE SPOV MsK ve čtvrtek 19. 12. 2019 v obci Horní Tošanovice.  
 

 

 

Zapsala: Jana Liberdová 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis ze schůze předsednictva SPOV MsK 
konané dne 17. října 2019 v Oticích od 9 hod 

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

1) Předseda navrhuje navštívit hejtmana s požadavkem na zvýšení příspěvku na 
SVR, bere si na starost.  

 
2)  Předseda shrnul agendu členských příspěvků za rok 2019 a zmínil obce, 

které krajské organizaci v tomto roce přispěly finančním darem. Tajemnice 
zkontroluje případy, kdy je smlouva, ale částka dosud nebyla zaslána. 
 

3) Je třeba sledovat výzvy pro neziskové organizace, SPOV MsK by nyní mohl 
podat žádost o podporu projektu. Tajemnice vyzvala členy předsednictva, aby 
poskytli nápady pro takový projekt (semináře, vydání publikace, studijní cesta 
za dobrými příklady). Je možnost čerpat jednak z MMR – dotace pro 
neziskovky, na kraji je možná jen žádost o individuální dotace. 

 
4) Místopředseda navrhl projekt na systémové školení starostů s tématem 

Odpadní vody – jak nakládat s odpadními a srážkovými vodami. Přednášel by 
odborník, který vysvětlí základní kostru problémů (jeho obec spolupracuje 
s Jaromírem Glogarem), na co si dávat pozor. Asi největší chybou byl 
v minulosti odprodej SmVaK v našem kraji, stávající vlastník není pro obce 
rovnocenný partner. Na taková školení by bylo dobré pozvat i zástupce z MZe. 
Možný název – „Hospodaření obcí s vodou – akutní problémy“. 

 
5) Příští schůze bude v obci Horní Tošanovice dne 19. prosince, z diskuze 

ohledně tématu na schůzi vyplynulo, že by to mohly být odpady (odpadní 
vody?), předseda zmínil zájem jednoho člena spolku o vystoupení firmy 
v programu příští schůze s příspěvkem ohledně odpadních olejů, ale tento 
nápad se nesetkal u členů předsednictva s podporou. 

 
 

Zapsala: Jana Liberdová            


