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Zápis
z Valné hromady SPOV OK, konané dne 26. 4. 2022 od 09:30 hodin v Čelechovicích na Hané.
Program:
1. Prezence 9:00 – 09:30 hod.
2. Zahájení, přivítání hostů
3. Schválení programu jednání
4. Vystoupení hostů
5. Výroční zpráva spolku za rok 2021
6. Zpráva o plnění usnesení přijatých na předchozím jednání VH
7. Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise
8. Plán činnosti na rok 2022
9. Rozpočet na rok 2022
10. Diskuse
11. Závěr
Při zahájení VH v 9:30 hodin bylo v jednacím sále 46 přítomných a sešlo se celkem 27 plných
mocí, takže při celkovém počtu 126 byla valná hromada usnášeníschopná.
Předseda SPOV OK Jiří Řezníček po zahájení přivítal všechny členy VH i pozvané hosty a předal
slovo starostce Čelechovic na Hané Bc. Jarmile Stawaritschové, která všechny přítomné
pozdravila.
Zapisovateli zápisu byli určeni Kateřina Kapková a Josef Londa, ověřovateli zápisu byli určeni Bc.
Jarmila Stawaritschová a Ing. Jaroslav Brzák. Jako návrhová komise byly zvoleny Mgr. Marta
Husičková a Jana Gerešová.
Po schválení programu VH dostala slovo senátorka RNDr. Jitka Seitlová, která pohovořila o právě
projednávaných zákonech. Zmínila, že 1. novela stavebního zákona řeší pouze nabytí jeho
účinnosti, 2. novela – která je momentálně v meziresortním připomínkovém řízení – řeší celý
organizační systém stavebních úřadů a 3. novela se chystá na rok 2023. Dále vzpomněla, že na
MZe se nyní vede velká debata kolem protierozního zákona, a že se dá ještě očekávat novela
vodního zákona a změna mysliveckého zákona.
J. Seitlová předsedá dopravní komisi, která je poradním orgánem Olomouckého kraje. Senátorka
připomněla, že v majetku Ol. kraje je 3 100 km silnic, přičemž polovina je v havarijním stavu.
Podobně jsou na tom mosty. Uvedla, že na opravy silnic I. třídy je finančních prostředků
vynakládáno dost, ale hůře jsou na tom silnice II. a III. třídy. Tento nepoměr se pokusí senátorka
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Seitlová změnit. Slíbila také, že na podnět starostů se bude Senát ČR zabývat problematikou
objízdných tras, které využívají zejména kamiony – ve snaze vyhnout se placeným úsekům.
Seitlová se zmínila také o výstavbě haly pro společnost Amazon, která nedávno vyrostla
u Kojetína. Informovala, že dotčené obce v okolí mají obavy z nadměrného nárůstu dopravy
a z přezaměstnanosti, neboť nadnárodní společnost Amazon plánuje nabídnout svým
zaměstnancům v dělnických profesích nadstandardní platy. Dále senátorka hovořila
o připravovaném záměru retenční nádrže Skalička a o průplavu Dunaj – Odra – Labe, jehož projekt
komplikuje (blokuje) obcím procesy územního plánování, přičemž není jisté, zda bude nakonec
realizován.
Senátor Marek Ošťádal svou kolegyni doplnil v tom smyslu, že velkým tématem je nyní v Senátu
Zákon 106 s tím, že se pracuje na jeho úpravě. On osobně se v současné době angažuje v náplni
práce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Náměstek hejtmana Ol. kraje Ing. Jan Šafařík, který dostal slovo po senátoru Ošťádalovi,
přítomným sdělil, že by byl rád, kdyby v POV byla letos alokována stejná částka jako vloni.
Tajemník náměstka MMR Tomáš Pavelka se ujal slova hned poté a vyzval starosty, kteří tak ještě
neučinili, aby se přihlásili do soutěže Vesnice roku. Řekl, že na MMR se nyní hodnotí žádosti
z loňského prosince v Programu rozvoje regionů. Vyhodnoceny by měly být na konci května.
Uvedl, že obce požádaly o šestinásobek částky, která byla tomuto programu vyčleněna. Dále
připomněl, že se plánuje spuštění nového programového období.
Předseda SPOV OK Jiří Řezníček následně představil výroční zprávu SPOV OK za rok 2021,
předseda revizní komise Mgr. Jaroslav Střelák seznámil přítomné se Zprávou o hospodaření,
tajemník Josef Londa přednesl plán činnosti na rok 2022. a místopředsedkyně Marta Husičková
představila návrh rozpočtu na letošní rok.
Dále dostal slovo starosta obce JUDr. Ing. Dobrochov Miloslav Kříž, který se letos zúčastní
mezinárodní soutěže Entente Florale. Návštěvu evropské komise očekává ve dnech 25. a 26.
června.
Všechny přítomné pak krátce pozdravila i ředitelka SZIF Olomouc Kateřina Mračková.
Místopředsedkyně SPOV OK Mgr. Marta Husičková se následně vrátila k tématu stavebního
zákona. Upozornila na to, že pokud bude schválen v navržené podobě, podstatně se prodlouží
čekací lhůty. Poukázala také na to, že zaměstnanci „centrálního“ stavebního úřadu nebudou znát
místní poměry a prostředí, což jim bude komplikovat povolovací procesy, narostou režie (např.
spotřeba PHM) při kontrolách a šetřeních apod.
O slovo se přihlásila starostka Přáslavic Ing. Jitka Ivanová, která uvedla, že obec má v plánu
postavit vodovod v celkovém finančním objemu 15 mil. Kč. Žádala prý o sloučené řízení, ale bylo
jí sděleno, že do 18 měsíců se daný proces nestihne. Tím pádem obec nemůže žádat o dotaci
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z IROPu. Podle jejích dalších slov žádá Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, aby nejprve
proběhla digitalizace a teprve poté optimalizace stavebních úřadů.
Tajemník náměstka MMR Tomáš Pavelka k tomu dodal, že návrh musí přijít „zespodu“. Vyzval
tedy starosty, aby k návrhu novely stavebního zákona zaslali své podněty.
Senátorka RNDr. Jitka Seitlová uvedla, že od 1. července by se měly všechny stávající stavební
úřady zrušit a měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad. Upozornila však, že dosud nebyla
provedena analýza současné situace na stavebních úřadech. (Ta by např. vysvětlila, proč některé
schvalovací procesy stavebního řízení trvají neúměrně dlouho.)
Seitlová doslova uvedla, že systém stavebních úřadů se změnit musí. V rámci objektivity zmínila,
že na obecních úřadech také schvalovací procesy trvají dlouho. Zdůvodnila to tím, že úředníci
nemají potřebnou kvalifikaci, a že tam chybí zastupitelnost, např. v době jejich nemoci, dovolené
apod. Podle jejích slov ministerstvo tvrdí, že nejprve potřebuje schválit novou organizační
strukturu stavebních úřadů a pak teprve může proběhnout její digitalizace. Možné řešení této
patové situace vidí ve zřízení detašovaných pracovišť v obcích.
Tajemník Pavelka doplnil, že reforma stavebního řízení je jednou z reforem Národního plánu
obnovy.
Náměstek Ing. Jan Šafařík k tomu podotkl, jak je možné, že starostové nevědí, co bude s úředníky
jejich zrušených stavebních úřadů. Apeloval na MMR, aby v tomto směru zlepšila informovanost.
Seitlová k tomu dodala, že tuto otázku řeší novela, která je právě v meziresortním připomínkovém
řízení. Současně upozornila na to, že pokud nebude do konce letošního roku přijat nový stavební
zákon, bude od 1. 1. 2023 platit ten stávající nebo bude zřízen Nejvyšší stavební úřad.
Senátorka Seitlová si pak ještě ponechala slovo a vzpomněla, že se zdražily energie, a že by ČR
měla zrychlit podporu zavedení obnovitelných zdrojů. O jaderné energii by se v naší zemi dalo
uvažovat nejdříve v roce 2035, ale spíše až v roce 2038. Seitlová uvedla, že se hovoří o novelizaci
energetického zákona. Není dokonce vyloučené přijetí nového energetického zákona – o komunitní
energetice. Kraj by měl dle jejích slov zřídit k dané záležitosti poradní orgán.
Na závěr své řeči se podělila o perličku: Dne 19. 5. bude Olomoucí projíždět první vodíkový vlak,
který bude projíždět celou Evropou.
O slovo se poté přihlásil starosta Krumsína Mgr. Jaroslav Střelák, který kritizoval přístup Senátu
a MMR. Uvedl, že v květnu bude v Hradci Králové probíhat dvoudenní sněm státní správy
a samospráv, kde se bude mj. probírat téma stavebního zákona a digitalizace. Nikdo z MMR však
prý nereagoval na pozvání.
Tajemník náměstka MMR Tomáš Pavelka kontroval, že ministr Ivan Bartoš má v plánu se sněmu
po oba dny zúčastnit.
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Střelák dále informoval, že První plynárenská má v úmyslu zvýšit zafixované sazby za energie.
Poté se přihlásil o slovo starosta Skalky Antonín Frgal, který kritizoval letošní systém hodnocení
žádosti v POV. Navrhl vrátit se do systému, který platil v roce 2004. Náměstka Šafaříka se mj.
zeptal, co znamená kritérium „životní úroveň“. Díky němu se totiž dostali „pod čáru“. Frgal uvedl,
že obec potřebuje vybudovat 300 m silnice do lokality, kterou obývá 10 % obyvatel, ale není
schopna dosáhnout na žádnou dotaci.
Náměstek Šafařík odpověděl, že má k novému bodovému systému také své výhrady, ale rada jej
schválila. Hodnotících kritérií podle něj přibylo proto, aby se zvýšila objektivita posuzování
přijatých žádostí. Ty jsou totiž ve velkém převisu nad vyčleněným objemem finančních prostředků.
S kritikou POV se ke starostovi Skalky přidali i starosta Dobrochova JUDr., Ing. Miloslav Kříž
a starostka Kopřivné Jana Gerešová. Podle nich jsou hodnotící kritéria neobjektivní. Předseda
SPOV OK je podpořil a vyzval všechny přítomné, aby zaslali své připomínky k podobě POV
a hodnotících kritérii na rok 2023.
Místopředsedkyně Mgr. Marta Husičková k tomu dodala, že dlouhá léta působila v hodnotící
komisi POV. Městys Náměšť na Hané, jehož je starostkou, z POV žádat nemůže. Jednak proto, že
mají 2 200 obyvatel a kromě toho nemohou žádat dotaci na vodovod, neboť nemají místní části.
V této souvislosti připomněla, že dotace není nároková, a dodala, že jako krajská zastupitelka moc
dobře ví, že krajských peněz je nedostatek.
Na závěr diskuze promluvila senátorka MUDr. Jitka Chalánková, která mj. uvedla, že je ráda, že
VH SPOV OK schválila nesouhlas s rušením stavebních úřadů.
VH schválila:
1.
2.
3.
4.
5.

program VH SPOV OK
návrhovou komisi ve složení, Mgr. Marta Husičková, Jana Gerešová
zprávu o hospodaření, zprávu revizní komise, závěrku za rok 2021
plán činnosti na rok 2022
rozpočet na rok 2022.

VH vzala na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zapisovatele zápisu Josefa Londu a Kateřinu Kapkovou.
ověřovatelé zápisu Bc. Jarmilu Stawaritschovou a Ing. Jaroslava Brzáka
výroční zprávu SPOV OK za rok 2021.
zprávu o plnění usnesení přijatých na předchozím jednání VH
informaci o SVR 2022.
vystoupení hostů.
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VH přijala následující usnesení:
1. VH SPOV OK nesouhlasí s rušením stávajících stavebních úřadů a požaduje revizi
současného návrhu stavebního zákona. VH SPOV OK trvá na zachování stávajících
stavebních úřadů do doby zavedení digitalizace stavební agendy.
2. VH SPOV OK pověřuje předsednictvo SPOV OK jednáním ve věci jednotlivých kritérií
dotačních titulů Olomouckého kraje.
Jednání VH bylo ukončeno v 12:30 hod.

Dne 26. 4. 2022 zapsala:
Kateřina Kapková
Doplnil: Josef Londa
Ověřili:
Bc. Jarmila Stawaritschová
Ing. Jaroslav Brzák

