Zápis
ze schůze KO SPOV Moravskoslezského kraje dne 18. 2. 2016,
obec Hrádek
Přítomno 42 účastníků.
Program:
1. Informace k POV a možnosti podpory obcí,
Martin Sikora, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
2. „Rozbor současné situace v RUD vzhledem k dopadům na obce“,
Doc. Ing. Petr Tománek, CSc., VŠB TU Ostrava
3. Soutěž Vesnice roku 2016 – aktuality, nominace do hodnotitelské komise,
představení brožury k SVR 2015
4. Představení knihy Tvář venkova – Venkovské stavby 2015 a distribuce členům
5. Informace ze SPOV ČR
Schůzi zahájil v 10 hodin předseda SPOV MSK Dušan Lederer. Přítomné přivítal
také hostitel pan starosta Robert Borski a krátce představil svou obec Hrádek.
Ad1) P. Martin Sikora, náměstek hejtmana MsK podal informace o projektech
podaných do POV. Program na projektovou dokumentaci ještě běží – výzva do 29. 3.
Ke kotlíkovým dotacím uvedl, že dosud kraj obdržel 4 024 žádostí za 533 mil. Kč
(přičemž alokace byla 469 mil. Kč), polovina obcí z kraje se přidala tím, že schválila
buď samostatné příspěvky ke krajské dotaci či podporu úvěrem pro žadatele, další
výzva bude příští rok o této době.
P. Martiňák: vše se v termínech posunuje, určitě nebudou stíhat ani výrobci kotlů,
instalační firmy. Kdy budou žádosti vyhodnoceny? Lidé potřebují provádět instalace a
úpravy, aby potom stihli podzimní termín předložení dokladů.
P. Sikora: už kvůli tomu zasedala mimořádná rada, došlo k posunutí termínu
předložení vyúčtování do konce tohoto roku. Také se zahájila jednání o dočerpání
celé alokace z ROP, takže posledních 52 projektů bude hrazeno ze 100 % (!) Je zde
ještě dotační program z MV pro hasiče (pilotní), zde by bylo třízdrojové financování
(kraj + obec + MV).
P. Dvořák: upozorňuje k hasičům na jinou nesrovnalost, rekonstruované objekty
hasičských zbrojnic mají vyhovovat české normě pro hasičárny, máme objekt
rekonstruovaný v akci Z, mnohým normám neodpovídá, jak se k tomu postavit?
Ad2) P. docent Tománek přednesl prezentaci k aktuální situaci v RUD a dopadu na
obce. Prezentaci tajemnice rozešle k dispozici obcím. Počet zaměstnaných na území
obce je možno zjisti z Vyhl. č. 213/2015.
P. Kavala: K iniciativě SPOV ČR ohledně RUD. Připravuje se jedno Memorandum
za SMO, SMS a SPOV – vyžadujeme zásadní úpravu RUD v horizontu 2020-2022,
kdy skončí i dotace. To, co doc. Tománek zde prezentoval, dosvědčuje, že obce by
měly mít svůj vlastní fundament a rozhodovat samy, co postaví, do čeho půjdou za
vlastní prostředky.

Ad3) Předseda podal informace k SVR 2016. Do krajské komise byl za SPOV
MsK/SMS nominován Rostislav Kožušník (náhradník Petr Pastrňák), předsedou je
Jan Tomiczek, místopředsedkyní Dagmar Novosadová, za SMO Dalibor Dvořák.
P. Kavala: podal dotaz k celostátní komisi, jak má být posuzován strategický
dokument (SD) obce? Od 1. ročníku byl SD pro obec uznán, pokud měla POV. SD
musí být posuzován individuálně, musí být v každém případě, ale ne nutně dokument
na 40 stran.
Různé Předseda hovořil o podnětu, který podal na zasedání předsednictva SPOV
ČR v Praze, a to zvýšit členský příspěvek, čerpaný krajskou organizací z ústředí z 30
na 40 procentní podíl (již to kdysi tak bylo).
P. Kavala řekl, že tento návrh podporuje, moravskoslezská organizace patří
k nejaktivnějším, a tudíž si její provoz vyžaduje dostatečné finanční zázemí. Popsal
způsob nynějšího financování celostátního spolku. V tomto roce již nedostanou
dotaci na svůj provoz od MMR. Tudíž celostátní spolek vyčerpá do 5 let své nyní
nastřádané prostředky.
P. Sobotík podal návrh ke zvýšení příspěvků SPOV, které tak dlouho stagnují, např.
obec by mohla dát namísto 2 tisíc tři tisíce korun příspěvek na rok.
P. Kocián: pohovořil o zkušenostech s Poštou Partner.
P. Kavala: na jednání SMO zaznělo, že obce nemají špatné zkušenosti s Poštou
Partner. V krátkém horizontu se má jednat o 1 600 pošt (!). Špatné zkušenosti mohou
být s vyjednávacími týmy – je to třeba hlásit na vedení České pošty. Do budoucna se
počítá s touto proměnou až u 70 % pošt (!)
Ad4) Členům byla představena kniha Tvář venkova 2015 a všem přítomným
předána.
Příští schůze bude na KÚ Ostrava, mimořádně ve středu 20. dubna 2016.

Zápis ze schůze výboru SPOV MsK 18. 2. 2016 od 9 hod, obec Hrádek
Přítomni: Martiňák, Lederer, Tomiczek, Pastrňák, Borski, Kocián, Míček, Vaněk,
Bubeníková
Omluveni: Váhalová, Kožušník, Halfar
1) Rozdělení odpovědnosti za přípravu témat na další schůze, 20. 4. na KÚ zajistit
zastoupení ostravského ÚP – Liberdová, v Holasovicích v červnu téma Hospodaření
s vodou, případně krajinné úpravy, na téma Voda může zajistit kontakt Pastrňák.
2) Míček: K novému zákonu o veřejných zakázkách – jeví se velmi nepříznivě ve
vztahu k obcím a posunu odpovědnosti, bylo by dobré se věnovat také tomuto
tématu.
3) Předseda sdělil, že Moravskoslezský kraj přiznal spolku individuální dotaci na
tento rok ve výši 66 tis. Kč na projekt Organizace slavnostního setkání k 15. výročí
vzniku SPOV MsK a vydání kalendáře Moravskoslezský venkov 2017. Realizací
projektu pověřil tajemnici. Akce proběhne 15. 12. 2016 na Hukvaldech.

4) Venkovský parlament – info k iniciativě podal předseda, výstupy zajišťuje NS
MAS, je nutné se začlenit do evropských aktivit. Budou postupně 4 setkání aktérů
(NS MAS, SMS, SMO, SPOV) k přípravě nosných témat pro český VP a vše
vyvrcholí na národní konferenci Venkov 2016.
5) RUD – bude podepsáno memorandum – společná aktivita SMS, SMO a SPOV.
Další schůzka s ministerstvem financí je plánována na 31. března 2016.
Tomiczek: My bychom měli mít svou jasnou a konkrétní představu k RUD a za ni
bojovat!
Zapsala: Jana Liberdová

