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Zápis z jednání předsednictva SPOV OK konaného dne 21. června 2022.
Počet členů celkem:
11

Počet přítomných:
členů:
6

Počet nepřítomných:
členů:
5

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů z minulé porady
Podmínky POV 2023
Informace o SVR 2022
Různé

Zápis:
Úvod.
Předseda přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů, poděkoval za
účast a jednání dále řídil.
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
Úkoly z minulého jednání předsednictva byly splněny.
2. Podmínky POV 2023
Předseda přednesl shrnuté připomínky zaslané některými starosty, které zaslal k vyjádření všem
členům předsednictva a poté je zaslal k projednání v Komisi pro rozvoj venkova a zemědělství
Olomouckého kraje, která bude připravovat podmínky pro vyhlášení POV 2023.
1) Nejčastější připomínky a kriticky hodnoceno bylo kritérium hodnocení A3: Vazba projektu na
vyvážený rozvoj kraje. Spousta žadatelů neví co to je za dokument, ale po usilovném pátraní
a procházení webu Olomouckého kraje lze nalézt alespoň výsledek nějakého hodnocení obcí historicky
zpracovaného v letech 2018, ale jak je uvedeno některé údaje byly pro hodnocení brány i z dat starších
až z roku 2011.
-

Obce, které se snaží o co nejlepší soudržnost a společenství obyvatel území jsou vlastně svým
přístupem poškozeny v hodnocení pro získávání dotací investičního charakteru, které
soudržnost moc neovlivní.

-

-

Hospodářský rozvoj při srovnání obcí dle skutečnosti je v obci, která má velké zaměstnavatele,
podniky mají vyhodnocen rozvoj – mínus, obce, které nemají žádné možnosti také nebo
dokonce +. Totéž je srovnání u obcí, které mají v tabulce + tedy dobrý stav, a přitom nemají ani
školu, školku, doktora, obchod, hospodu a ti kteří mají, jsou hodnoceny – tedy záporně. Takže
hodnocení nikdo nerozumí, a neví, o co jde.
Pro pilíř životní prostředí: obce které se snaží dělat maximum dle možností sadí stromy, keře,
v extravilánu i intravilánu, zadržují vodu v krajině, nebo se snaží budovat alternativní zdroje
energie, jsou hodnoceny + a tedy znevýhodnění pro získávání dotací na jiné investiční potřebné
akce jsou znevýhodněny. Přitom náklady na dobré životní prostředí jsou vysoké včetně
následné údržby, zaměstnanosti, práce a pořizování potřebné techniky. Obce, které toto
neřeší, mají pro dotace z POV zvýhodnění.

Je tedy zřejmé, že vypracovaná tabulka „Vazby projektu na vyvážený rozvoj území kraje“ tab. č. 1
zařazení obcí dle územních podmínek v jednotlivých pilířích je neaktuální, vypracovaná ze starých dat
a nelze tedy podle ní objektivně hodnotit.
Navrhujeme: Hodnotící kritériu A3 zrušit do doby objektivní aktualizace.
2) Bodové kritérium B2 – veřejné osvětlení zařadit do druhé méně hodnocené kategorie 4-6.
Odůvodnění: VO v centru je v každé obci a na rekonstrukci či změnu lze žádat z jiných, dotačních
programů.
3) Hodnotící kritérium A2: počet všech poskytnutých dotací žadateli v rámci tohoto DT od roku 20192021
Navrhujeme: kritérium ponechat, ale doplnit, že pokud získá žadatel 3x po sobě dotaci, automaticky
čtvrtý rok nemůže být podpořen. Tedy max. 3x za 4 roky
4) Hodnotící kritérium A4: Vazba projektu na další aktivity v území.
Projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v předchozích dvou letech zrealizovaný projekt či
aktivitu – 10 bodů, Projekt přímo nenavazuje na právě realizovaný či v předchozích dvou letech
zrealizovaný projekt či aktivitu – 7 bodů, Jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb -3 body
Navrhujeme: v kritériu upravit délku předchozího zrealizovaného projektu na 3 roky. Tedy zrealizovaný
v předchozích třech letech.
Odůvodnění: Je možné získat dotaci 3x tedy po třech letech a umožní to návaznost a dokončení, Navíc
se obcím dost těžko v některých případech investičních akcí daří našetřit během 2 let finance na další
kofinancování navazujícího projektu.
5) Hodnotící kritérium B1: Vzhledem k obtížnosti hodnocení ze strany komise (čím více lidí nebo skupin)
a pátrání po možných souladech se strategií je méně objektivní. Každý má trochu jiný pohled na danou
věc. Mnohým žadatelům se ani nepodařilo tabulku „Struktura návrhové části podrobně 2021-2027“
najít nebo nepochopili, kde mají hledat. I když měli možnost na semináři z výkladu zjistit, o co se jedná.
Navrhujeme: Tabulku dát jako přílohu pravidel dotačního programu POV OLK a do podmínek
vyplňování kolonky žádosti uvést požadavek na vypsání konkrétních souladů tedy např: A1.1, B1.2, C2.2
apod. Kdo nebude mít vypsané nebude hodnoceno. Hodnotitelé pouze posoudí, zda soulady
odpovídají dle projektu. I tak je to na názoru každého.
6) Navrhujeme doplnit do POV DT1 možnost na čerpání finančních prostředků na podporu nákupu
komunální techniky pro obce nebo vyhlásit samostatný DT. U zařazení do DT1 by měli obce možnost

zvolit prioritu, zda více potřebují momentálně pořídit techniku nebo opravovat budovy, cesty či
chodníky.
7) Dále navrhujeme zrušit drobné dotace do 30 tisíc v celé škále ve všech odvětvích Ol kraje (kultura,
sport, krizové řízení).
Vzhledem k finanční situaci kraje chápeme, že není jednoduché uspokojit 100% všechny žadatele
a oblast podpor je široká, ale stejné problémy mají i obce a snaží se podporovat jak výstavbu, opravy
tak také společenský, sportovní a zájmový život v obcích. Obce jsou součástí života kraje a podpora se
v nich lépe odráží a je vidět než u milionových podpor jednoho odvětví či kultury či sportu. I obce se
snaží budovat zázemí pro sport a kulturu, podporovat sportovce i angažované aktivní spolky vytvářející
kulturní možnosti pro lidi a to nejen z obce ale i návštěvníky z okolí.
Program obnovy venkova byl sepsán a schválen na podporu malých obcí, aby se alespoň částečně
srovnávaly nevyvážené možnosti občanů měst a venkova a aby měl i venkov (kde stále více občanů
měst tráví svůj volný čas) své příležitosti.
Je důležité pro celý rozvoj kraje a jeho území nejen udržet a zachovat POV jako formu podpory, ale
dále rozvíjet a přizpůsobovat finančním nárokům výdajům, které rostou všem občanům, spolkům i
obcím.
S případnými připomínkami k POV 2023 vznesené Radou OK bude předseda informovat členy
předsednictva.
3. Informace o SVR 2022
Tajemník SPOV OK jako člen hodnotící komise SVR, který byl na tuto funkci delegován SPOV OK a SMS
ČR, informoval přítomné o průběhu a výsledcích soutěže.

Ve dnech 30. května – 3. června 2022 navštívila hodnotitelská komise se stoprocentní účastí
svých členů podle schváleného harmonogramu všech 18 přihlášených obcí. Ty byly o návštěvě
hodnotící komise informovány s dostatečným časovým předstihem. Každá obec měla
k dispozici 120 minut pro prezentaci okruhů uvedených v podmínkách soutěže. Závěrečné
jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo v pátek 3. června 2022 na Obecním úřadě v Šumvaldu.
Deseti členná komise byla obsazena těmito zástupci:
Ing. Josef Šenk
Mgr. Eduard Kavala
RNDr. Pavla Kačabová
Ing. Markéta Bezoušková
Mgr. Jiří Kaláb
Ing. Helena Hoferková
Tomáš Pavelka
Josef Londa
Zdeněk Beťák
Ing. Jana Olivíková

předseda komise, starosta obce Šumvald
místopředseda komise, starosta obce Bělotín
tajemnice komise, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo kultury
Ministerstvo životního prostředí
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
Spolek pro obnovu venkova ČR
Sdružení místních samospráv ČR
Svaz měst a obcí ČR
Krajský úřad Olomouckého kraje

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje 2022:
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (v celkové výši 50 000 korun):
 Kategorie A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního
významu – obec Ústín – „Rekonstrukce usedlosti č. p. 41“
 Kategorie C – nové venkovské stavby – obec Dobrochov – „Vyhlídka do příštích sta let
republiky“
Ocenění komise (bez finančního ocenění OK):
 Osobnost Programu obnovy venkova – pan Alfred Wolf – obec Písečná
Ceny se speciálním finančním oceněním OK (ve výši 50 000 korun/obec):
 Diplom za moderní knihovnické a informační služby – obec Bělkovice-Lašťany (obec postupuje
do celostátního kola)
 Cena naděje pro živý venkov – obec Moravičany
Ceny se speciálním finančním oceněním OK (ve výši 25 000 korun/obec):
 Ocenění za mimořádně rozsáhlé a koncepční výsadby v krajině – obec Rakov
 Ocenění za komunální služby pro občany – obec Radvanice
Ceny se speciálním finančním oceněním OK (ve výši 10 000 korun/obec):
 Ocenění za rozvoj technické infrastruktury – obec Svésedlice
 Ocenění za inovativní přístup k rozvoji obce s respektem k tradicím – obec Nemile
 Ocenění za dlouhodobě udržovanou venkovskou pospolitost – obec Horní Újezd
 Ocenění za udržování a rozvoj kulturního a sportovního života v obci – obec Postřelmůvek
 Ocenění za Inovativní obec – obec Střeň
STUHY (finanční ocenění ministerstev):
 Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Čelechovice na Hané (obec postupuje
do celostátního kola)
 Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Loštice (obec postupuje
do celostátního kola)
 Modrá stuha za společenský život – obec Vernířovice
 Bílá stuha za činnost mládeže – obec Dřevnovice
I. - III. místo (finanční ocenění OK ve výši 400 000 korun):
 I. místo a Zlatá stuha za vítězství v krajském kole – obec Slatinice (200 000 korun)
 II. místo – obec Písečná (100 000 korun)
 III. místo – obec Němčice nad Hanou (100 000 korun)
Titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2022 putuje do Slatinic na Olomoucku. V obci, která je úzce
spjatá se zdravou pramenitou vodou a lázeňstvím, žije více než patnáct set obyvatel. Slavnostní
vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku se uskutečnilo ve středu 15. června. Slavnostní
vyhlášení výsledků krajského kola soutěže a předání zlaté stuhy se uskuteční ve vítězné obci 24. srpna
na KÚOK. Slatinice se navíc zúčastní celostátního kola, jehož výsledky budou oznámeny v září
v Luhačovicích.

4. Různé.
Předseda informoval o účasti na jednání předsednictva SPOV ČR, které se mimořádně uskutečnilo
v Třanovicích u příležitosti oslav 20. výročí založení SPOV MSK. V loni zesnulému Ing. Tomíčkovi,
bývalému předsedovi, byla na jeho počest před obecním úřadem na malém pomníčku odhalena
pamětní deska. Po prezentaci činností SPOV MSK se zde nabízí možnost rozšíření spolupráce, obdobně
jako se SPOV ZK. Dále informoval o tom, že jejich předsednictvo třikrát až čtyřikrát do roku organizuje
výjezd členů do členských obcí v rámci tzv. členských setkání a příkladů dobré praxe. Navrhuje,
abychom tuto aktivitu zahrnuly do plánů činnosti na příští rok.
Předseda se ve dnech 18. – 20.5.2022 zúčastnil odborné exkurze „Maďarské inspirace“, pro starosty
a členy SPOV, kterou organizoval Spolek pro obnovu venkova Zlínského. Exkurze byla směrovaná od
oblasti jižní a východní části Balatonu, zaměřená na místní produkty v gastronomii, venkovskou
turistiku, propagaci místních zajímavostí i na historii spojenou s Velkou Moravou. Předseda o svých
poznatcích z exkurze informoval členy předsednictva.
Pro příští rok bylo navrženo společné jednání předsednictva se SPOV ZK v obci Lidečko. Jednalo by se
o dvou denní setkání spojené s prohlídkou inspirativních projektů. Vhodný termín bude dohodnut po
společné diskusi na příštím jednání.
Příští jednání VH SPOV OK v roce 2023 bude volební, proto již teď předseda vyzývá členy předsednictva,
aby v předstihu oslovili ty členy, kteří by měli zájem v pracovat v předsednictvu SPOV OK ve volebním
období 2023 – 2026.
Termín příštího jednání bylo s ohledem na zářiové volby do místních samospráv, předběžně dohodnuto
na první polovinu měsíce července.
Usnesení.
Předsednictvo SPOV OK:
1. B e r e n a v ě d o m í –
2. B e r e n a v ě d o m í –

informace o SVR OK 2022
informace o poznatcích z odborné exkurze „Maďarské
inspirace“

3. S o u h l a s í

–

s rozšířením spolupráce se SPOV MSK

4. S o u h l a s í

–

s uspořádáním dvou denní odborné exkurze pro členy SPOV OK do
inspirativních členských obcí (obce Vesnice roku, realizované projekty
a pod.)

5 . S c h v a l u j e – navrhované připomínky k podmínkám POV 2023 uvedené v bodu č. 2

Zápis vyhotovil:

Schválil:

Datum:

28. 6.2022

28. 6.2022

Jméno:

Josef Londa, v.r.
tajemník

Jiří Řezníček
předseda

Podpis:

…………………………………………….

………………………………………..

Přílohy:

