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Zápis z jednání předsednictva SPOV OK konaného dne 26. října 2021.
Počet členů celkem:
11

Počet přítomných:
členů:
7

Počet nepřítomných:
členů:
4

Program:
1. Kontrola plnění úkolů z minulé porady
2. POV 2022
3. Plán aktivit CSV 2022
4. Informace z jednání
Zápis:
Úvod.
Předseda SPOV OK přivítal přítomné členy a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů
a předsednictvo je usnášeníschopné.
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
Úkoly z minulého jednání předsednictva byly splněny.
2. POV 2022
Náměstek hejtmana OK Jan Šafařík zaslal na spolek k připomínkám návrh hodnotících kritérii
k navrhovanému POV 2022. Na základě tohoto předseda vyvolal schůzku a předložil náměstkovi naše
připomínky. Návrh POV 2022 vychází v podstatě z podpor (kromě drobných kosmetických úprav), které
byly vyhlášeny i v letošním roce. Bylo sníženo celkové hodnocení na max. 100 bodů. U DT 1 byla
navýšená celková hodnota podpory z 500 na 600 Kč. Naše navrhovaná nová podpora, která by se týkala
dotace na poskytnutí komunální techniky, byla komisí pro rozvoj venkova a zemědělství doporučena
ke schválení, ale nebyla do POV 2022 zahrnuta. Jako zdůvodnění se nám dostalo, že je to politické
rozhodnutí a že je důležitější podpora bydlení. V návrhu se objevila nová podpora týkající se „Přípravy
projektové dokumentace na výstavbu obecních bytů“.
V této podobě: Podpora vypracování projektové dokumentace pro obce od 501 - 10 tis. obyvatel
s cílem podpořit novou výstavbu obecních bytů především pro místní obyvatele a tím pomoci vytvořit
lepší podmínky pro rozvoj obce, zmírnění stěhování místních obyvatel do větších měst a přilákání
nových obyvatel. Bude se jednat pouze o investice. Předpokládaný objem financí: 3 000 000 Kč
Poskytnutá částka min.: 50 000 Kč. Poskytnutá částka max.: 300 000 Kč. Spoluúčast žadatele: od 501 1 500 obyv. 40 %, od 1 501 - 5 000 obyv. 50 %, více než 5 001 obyv. 60 %. Žadatel: obec od 501 - 10 000
obyvatel.

Tento návrh byl SPOV OK rozporován a proto jsme navrhli tuto podporu z POV vyřadit a řešit ji
samostatným dotačním titulem mimo POV. Zdůvodňujeme to tím, že podpora z POV byla vytvořena
pro malé obce do 2 000 obyvatel a zde jsou uznaní žadatelé obcí až do 10 000 obyvatel.
Rovněž byl rozporován návrh v úpravě hodnotících kritérií: Počet všech poskytnutých dotací žadateli
v rámci tohoto dotačního titulu od roku 2018 (2018-2021) Historie čerpání dotace žadatelem
z Programu obnovy venkova za poslední 3 roky (2018-2020). Vždy hodnocení vycházelo z posledních tří
let, a teď nově je navrhováno hodnocení v posledních pěti letech. Navrhujeme, ponechat hodnocení
„dostal – nedostal“, pouze z posledních třech předchozích letech.
V kritériu DT 1 navrhujeme tuto změnu: Místo “Spoluúčast žadatele“: do 500 obyv. 50 %, více než 501
obyv. 60 % . Nově takto: „Spoluúčast žadatele“: do 500 obyv. 40 %, více než 501 až 1000 obyv. 50 % ,
1001 – 1500 obyv. 60 %.
U podmínek DT 1 navrhujeme rozšíření na možnost výstavby parkovišť a odstavných ploch. Rovněž
navrhujeme podpořit pořízení solárních systémů.
Podle návrhu Kateřiny Kapkové bychom měli písemně po vedení Olomouckého kraje požadovat,
jak bylo s našimi návrhy naloženo, a také zdůvodnění, proč náš návrh nebyl akceptovaný.

3. Plán aktivit CSV 2022
Předseda informoval o tom, že 16.9. 2021 se uskutečnilo setkání partnerů CSV v Hluku na pozvání
celostátního partnera CSV. Byl představen výčet všech akcí, co CSV doposud realizovala, a čím se chce
zabývat v příštím roce. Součástí tohoto setkání byla také exkurze do obce Blanice, kde starosta
prezentoval realizované projekty. Dále se uskutečnila prezentace ve vinařství Zvonek – Vávra.
Dále zhodnotil zdařilé setkání zástupců SPOV Zlínského a Olomouckého kraje v Modré ve dnech 23. –
24. 6. 2021, viz záznam z exkurze.
Na základě připomínky starosty obce Modrá, Miroslava Kováříka při jednání v Hluku, vyplynul podnět
k uspořádání setkání zástupců SPOV ZK a SPOV OK v Olomouckém kraji včetně zajištění programu
v příštím roce.
Ing. Kateřina Mračková informovala o tom, že ve Strážnici se konalo dvoudenní setkání všech MAS ze
Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje.
Činnost Sítě bude pokračovat i v novém programovacím období 2021-2027, přičemž dochází k rozšíření
jejích cílů. Síť se v novém programovacím období bude více zaměřovat na oblast monitorování
a hodnocení Programu rozvoje venkova a novou oblastí bude otázka inovací v zemědělství,
potravinářství, lesnictví a venkovských oblastech. I nadále bude významná část aktivit zaměřena na
sběr příkladů dobré praxe a zajištění informování veřejnosti o politice rozvoje venkova.
Evropská komise doposud oficiálně neschválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR
na období 2021–2027.
SPOV OK společně s CSV se pokusí zorganizovat seminář k „Oranžové stuze“ v rámci soutěže Vesnice
roku. Předpokladem bude nezhoršování současné covidové sitaace.
4. Informace z jednání
Tajemník SPOV OK informoval o účasti na pracovní skupině pro implementaci Strategie rozvoje
Olomouckého kraje – Vlajkový projekt Restart Jesenicka a Šumperska, která se konala dne 8. 11. 2021
na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Pracovní skupiny se zúčastnilo 12 zástupců organizací z této
oblasti, diskusi vedl Daniel Konczyna, tel.: + 420 725 743 536, konczyna@beepartner.cz, ze společnosti
BeePartner a.s., kancelář Olomouc, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc. Podklad pro diskusi tohoto
workshopu připravili zástupci Krajského úřadu odboru strategického rozvoje spolu se společností
BeePartner pro první návrh vlajkového projektu. Nejedná se o závazný neměnný dokument, ale spíše

podnět pro konstruktivní diskuzi. Jako zástupce za SPOV OK jsem navrhoval intenzívnější řešení
dopravní obslužnosti v této oblasti, znovu otevření návrhu projektu tunelu pod Červenohorským
sedlem, a vzhledem k postupnému ukončování skládkování odpadu po roce 2030, řešení likvidace
komunálního směsného odpadu. Diskuse se zúčastnil i náměstek hejtmana OK Jan Šafařík a neuvolněný
radní OK Radim Sršeň.
Předseda informoval o platební kázni při platbě členských příspěvků za rok 2021. Faktury a upozornění
plateb zasílala výkonná tajemnice SPOV ČR Věra Libichová už počátkem letošního roku.
Na červnové schůzi předsednictva SPOV ČR bylo dohodnuto, že 10% z celkových příjmů za příspěvky
bude věnováno na pomoc moravských obcí postižených tornádem. Z toho důvodu bude na konta
krajských spolků převedeno místo 40% pouze 30% z vybraných členských příspěvků ze SPOV OK. Na
účet SPOV OK bude tak převedeno celkem 63 705 Kč. Jediný dlužník je Městys Brodek u Přerova, který
přislíbil, že členský příspěvek zašle až po prosincovém zastupitelstvu.
V příštím roce dojde k redukci členské základny, členství ze zdravotních důvodů zruší FO bývalá
starostka Lazníček Dagmar Kubzová a Mgr. Stanislav Cigánek z Příkaz, za PO Jednota Spotřební družstvo
Zábřeh. Přibude nový člen jako FO, který byl mylně přiřazen pod Zlínský kraj a bude to kandidát na
ministra zemědělství ČR Marian Jurečka.
Předseda informoval o účasti na Národní konferenci venkov ve Žďáru nad Sázavou ve dnech 12. – 14.
10. 2021. Pro řešení podnětů byly ustanoveny čtyři pracovní skupiny, předseda si vybral skupinu
Leader, kde se probírala historie a vznik této skupiny a další cíle, kterými by se Leader měl zabývat.
Součástí konference probíhaly i odborné tematické exkurze realizovaných projektů, vedoucí k inspiraci
i pro jiné obce. Součástí této konference bylo i jednání předsednictva SPOV ČR. Další jednání proběhne
on-line na platformě Microsoft Teams dne 1.11. 2021. Vzhledem k současné situaci nelze dopředu
plánovat místo pro uskutečnění příští konference. Bylo navrženo, že v příštím roce, kdy bude ČR
předsedat EU, by se mohlo uskutečnit setkání v Senátu v Praze, a v roce 2023 potom uspřádat NKV
v Moravskoslezském kraji.
Informoval o slavnostním zasedání SPOV MK k 25. výročí od založení spolku, které se uskuteční dne
9. 12. 2021 v Třanovicích. Pozvánky k možné účasti na této slavnosti budou zaslány na všechny krajské
organizace.
Tajemník komise podal informaci z účasti na Konferenci „Den malých obcí“, která se konala dne
23.9. 2021 v pavilonu A na výstavišti Flora v Olomouci. Na připraveném stánku společně s Mgr. Ilonou
Tenglerovou z Bělotína prezentovali SPOV ČR, poskytováním informací o činnosti spolku a předáváním
informačních materiálů a propagačních předmětů.
Předseda podal informaci o přípravách soutěže Vesnice roku 2022, podle sdělení výkonné tajemnice
SPOV ČR PaedDr. PaedDr. Věry Libichové, která obeslala všechny vyhlašovatele, se tito dne 15.11. 2021
sejdou v Senátu ke společné schůzi. Takže po 15.11. bychom se mohly dozvědět jak to se soutěží bude
vypadat.
Všem členů SPOV OK byla rozeslána pozvánka o možnosti účasti na XXII. ročník Konference
pozemkových úprav, která se letos uskuteční v termínu 4. – 5. listopadu 2021 v hotelu OREA Resort
Sklář v Harrachově pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.
Emailem ze dne 1.11. 2021 nás tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu, Petra Kazdová,
informovala o tom, že na základě významně zhoršujícího se vývoje epidemiologické situace COVID-19
v ČR bylo rozhodnuto, že konání konference k tématu pozemkových úprav se přesunuje z původního
termínu 4. – 5. 11. 2021 na náhradní termín 12.-13.4.2022.
Rovněž byla rozeslána Pozvánka na exkurzi za projekty PRV na Frýdlantsko, zaslaná dne 1. 11. 2021,
krajským koordinátorem CSV – regionální odbor Olomouc, Ing. Tomášem Čermákem. CSV ve spolupráci
s MAS Hranicko z. s., pořádá od 10. do 12. listopadu exkurzi za projekty PRV do oblasti Frýdlantska.

Tajemník informoval o předání ocenění „Osobnost venkova 2020 2021“, Síň slávy – pocta za rozvoj
venkova“, které uděluje Stálá komise pro rozvoj venkova, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst
a obcí ČR a Sdružení místních samospráv. Předání se uskutečnilo 1. října 2021 ve Frýdlantském salonku
v sídle Senátu Parlamentu ČR v Praze. Do síně slávy byli uvedeni: Josef Bezdíček a Ing. Jan Kruml.
Dále tajemník informoval o konání V. ročníku konference Ministerstva vnitra ve dne 9. – 10. 11. 2021
v NH Collection Congress Hotel v Olomouci. Účast na konferenci je bezplatná, podmínkou účasti je
registrace na webu https://www.mvcr.cz/clanek/konference-moderni-verejna-sprava-2021.aspx.
Vyvstal požadavek, aby tato informace byla rozeslána všem členům předsednictva SPOV OK.
Mgr. Jaroslav Střelák podal informace ze XVIII. sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se konal
21. - 22. října 2021 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.
Na dotaz starostky Aleny Wagnerové, jestli je něco nového k vyhlášce o odpadech, odpověděl, že vše
nalezne na webu Ministerstvu vnitra. K tomu sdělil, že Parlament v loni přijal změnu v zákoně
o odpadech, proto je nutné ke konci roku, nejpozději do 31. 12. 2021, přijmout obecně závaznou
vyhlášku, která bude legislativně odpovídat novým zákonům, ale je zde možný roční odklad. Vzorová
vyhláška je na webu MV.
Dále informoval o tom, že od 1.1. 2022 začíná platit zákon, který určuje pro všechny obce, že musí
povinně dávat všechny obecně právní předpisy vydané obci do sbírky právních předpisů ČR. V praxi to
bude znamenat, když po 1.1.2022 obec vydá vyhlášku, tu musí datovou schránkou zaslat na příslušný
odbor MV. MV tuto vyhlášku přijme a zařadí do právních předpisů ČR a potvrdí, že tam tato vyhláška
byla zadaná a tím pádem nabývá účinnosti. Tuto skutečnost musíte vložit na úřední desku. Už nebude
platit, že vyhlášku jste pouze vložili na svoji úřední desku. Dále musíte všechny vlastní právní předpisy
v rámci obce přehodnotit a do konce roku 2023 je musíte do toho systému zařadit. Jinak tyto předpisy
přestanou k 1.1. 2024 okamžitě platit.
Po této informaci se rozpoutala diskuse, že takové to zprávy by měly být předávány do obcí právě
prostřednictvím SPOV OK, protože se k nim přes web MV těžko dostává. Bylo navrženo, aby SPOV OK
uspořádal seminář k této tématice a pozval zástupce MV k objasnění této problematiky.

Usnesení.
Předsednictvo SPOV OK:
1. Bere na vědomí informace jednotlivých bodů.
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