
Zápis z členské schůze  
Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje,  
konané dne 18. června 2020 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí  

 
            Počet účastníků: 43 

Program: 
 
1. „Aktuální situace v rozpočtovém určení daní“ – Doc. Ing. Petr Tománek, CSc., 
VŠB-TU Ostrava 
2. „Aktuality ze Svazu místních samospráv“, Regína Vřeská, předsedkyně krajské 
organizace SMS Moravskoslezského kraje  
3. Informace o aktivitách SPOV ČR 
4. Různé 
5. Pozvání na oběd a komentovanou prohlídku  

 
Schůzi zahájil v 10:10 hod předseda p. Kožušník, přivítal přítomné hosty. 
Následovalo krátké vystoupení hostitele – starosty Dalibora Dvořáka, seznámil 
přítomné s historií a současností obce a pozval na závěr na prohlídku zámku, kde se 
schůze konala.  
 
Ad 1) Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. přednesl prezentaci k aktuální situaci v RUD i 
ohledně kompenzací, které se mají vyplácet obcím. Celkové příjmy obcí v r. 2019 
činily 360,5 mld. Kč. Výdaje 334,9 mld. Kč, výsledkem tedy bylo přebytkové 
hospodaření ve výši 25,6 mld. Kč. Na konci r. 2019 měly obce 174,1 mld. Kč, dluhy 
byly ve výši 70 mld. Kč. Rok 2020 – bude dopad na daňové příjmy, cca mínus 20 % 
oproti r. 2019 (50 mld. Kč), v tom je započten i vliv kompenzačního bonusu. Tento 
bonus se projeví (u obcí) výpadkem daňových příjmů (ještě i mimo výpadek 
v důsledku poklesu ekonomiky). 
 
Ad 2) Předsedkyně krajské organizace SMS Regína Vřeská prezentovala základní 
aktuální informace ke své organizaci, odkázala také na stránky www.smscr.cz . P. 
Birgus (Litultovice), který je v organizaci odpovědný za legisl. otázky, podal informace 
ke stavu jednání kolem novely stavebního zákona a také informoval o úspěšné 
stížnosti u Ústavního soudu ČR k přiznání majetku, které by se teď k 30. 6. mělo 
vyplňovat. Bude nyní možno zjistit identitu těch, kteří budou chtít nahlížet do 
majetkových přiznání. 
 
Ad 3) Dále v diskuzi vystoupil také přítomný 1. místopředseda SPOV ČR Eduard 
Kavala, který hovořil a účasti na podpůrném shromáždění starostů 16. června na 
Malostranském náměstí v Praze. Zklamala ho účast starostů, na náměstí bylo cca 
300 lidí. Akce se zúčastnili zástupci SPOV, SMS, SMO a NS MAS, byli zde i 
hejtmanové za SMS, STAN, KDU, starosta Prahy 1 a dokonce i primátor Hřib. Kavala 
posílá kritiku do vlastních řad, obcím se dle jeho názoru daří „příliš dobře“, tedy proto 
se více starostů v Praze neobjevilo, ale pokud nezesílí hlas starostů, nic se dále 
nevymůže. Není to o těch 12 mld Kč, které mají obce dostat, ale o tom, že obcím 
„chtějí vzít samosprávu“ (!) Hovořil také o požadavku prodloužení volebního období 
starostů – ze 4 na 6 let, aby bylo možno více dotáhnout práci a projekty do konce. 
 

http://www.smscr.cz/


Předseda připomenul akce a změny v termínech do konce roku, k tomu více 
přiložený aktuální Termínový kalendář. Na poslední schůzi SPOV MsK v tomto roce 
17. prosince 2020 pozvala k sobě do obce starostka Skotnice p. Mužná.  
20. června proběhne v Praze na Vyšehradě odložená akce Má vlast cestami proměn. 
21. - 23. září proběhne Národní konference Venkov 2020 ve Žďáru nad Sázavou, 
předseda vyzval k účasti i vzhledem k tomu, že následující rok budeme usilovat o 
organizaci této konference v našem kraji.  
7. - 8. 10. 2020 plánuje ministerstvo zemědělství konferenci o pozemkových 
úpravách na Vysočině nebo Střední Moravě. 
9. října bude v Senátu již potřetí vyhlášena Osobnost venkova – společným 
kandidátem SPOV, SMS a SMO je Ing. Jan Kruml, architekt a bývalý předseda 
SPOV. 
Na závěr schůze vystoupil dlouholetý člen a jeden ze zakladatelů krajské organizace 
Petr Sobotík, aby oznámil, že končí s aktivní činností člena Spolku a s účastí na 
schůzích. Předsedou mu bylo popřáno hodně sil do dalších dní! 
Nakonec byla pro účastníky možnost prohlédnout si citlivě revitalizované prostory 
zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí s komentovaným doprovodem starosty Dalibora 
Dvořáka. 
 
PŘÍŠTÍ SCHŮZE SPOV MsK bude ve čtvrtek 15. 10. 2020 v obci Jistebník, 
v rámci schůze proběhne vzdělávací seminář k čistotě ovzduší a k odpadům.  
 
 
 

 

Zápis ze schůze předsednictva SPOV MsK 
konané dne 18. června 2020 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí od 9 hod 

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

1) Předseda zmínil, že se chystá opět krajský rozpočet na rok 2021, shromažďují 
se požadavky, proto se chystá na kraj na schůzku, aby připomněl i peníze na 
SVR 2021 a rovněž předběžně vyjednal podporu financí na akci „Národní 
konference Venkov 2021“, která se má pořádat v našem kraji. 

 
2) Předseda se zúčastnil schůzky ke „střednímu článku škol“ neboli „střednímu 

článku podpory vzdělávání“, což by měla být jakási prodloužená ruka MŠMT, 
aby ředitelé získali vzdálenější vize rozvoje, něco jako „létající úředník“. Je 
otázka, zda jsou k tomu uvažovaní zaměstnanci MASek kompetentní. Otázek 
je více, např. zda budou zasahovat do kompetencí ředitelů, případně 
zřizovatelů, dále kdo je zaplatí. Pro porovnání - nyní je vlastně na této pozici 
Národní pedagogický institut (NPI). 
 

3) Vzhledem k pořádání NKV 2021 se předseda chystá 22. 6. na předběžnou 
info schůzku se starostou Čeladné, která byla vytypovaná jako vhodné místo 
pro konání akce. Poté bude informovat předsednictvo. 

 



4) Zazněly informace k podpůrnému shromáždění starostů v Praze, které se 
konalo 16. 6., a k termínům dalších akcí SPOV – podrobněji v zápisu ze 
schůze. 

 
5) K pořádání Národní konference Venkov 2021 bude vypsána ministerstvem 

zemědělství soutěž, ale pravděpodobně ne dříve než po novém roce. 
 
Zapsala: Jana Liberdová            


