Zápis z členské schůze
Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje,
konané dne 19. prosince 2019 v Horních Tošanovicích
Počet účastníků: 56
Program:
1.Představení obce Horní Tošanovice, kulturní vystoupení dětí z MŠ
2.„Nakládání s odpady – stávající a připravovaná legislativa, financování“,
Václav Zyder, ředitel společnosti CEVYKO a.s.
„Problematika třídění a sběru fritovacích olejů od občanů
Moravskoslezského kraje“, Ing. Jan Hába, ředitel společnosti Trafin oil, s.r.o.
3.Informace o aktivitách SPOV ČR
4.Informace k projektu na tvorbu strategických dokumentů obcí SPOV ČR,
Ing. Petra Křivánková, manažer projektu
5.Různé
Ad 1) Schůzi zahájil v 10:15 hod předseda p. Kožušník, přivítal přítomné hosty.
Následovalo vánoční vystoupení žáků MŠ Horní Tošanovice. Poté starosta obce Petr
Martiňák seznámil přítomné s historií a současností obce.
Ad 2) Václav Zyder z firmy CEVYKO a.s. zahájil téma schůze – odpady – obsáhlou
prezentací o stávající a připravované legislativě nakládání s odpady i s výhledem
financování. Ing. Jana Hába ze společnosti Trafin oil, s.r.o. pak pokračoval v tématu
o odpadech svou prezentací zaměřenou na problematiku třídění a sběru fritovacích
olejů od občanů. K oběma prezentacím bylo více dotazů v následující diskuzi,
prezentace budou vyvěšeny na webu a členům bude zaslán odkaz ke jejich stažení.
Ad 3-5) Ve zprávách ze SPOV ČR informoval přítomné místopředseda Machýček,
který pravidelně jezdí na schůzky předsednictva do Prahy, podrobněji zaznamenáno
v zápise z předsednictva níže, body 1 – 4).
Dále v diskuzi vystoupil také přítomný 1. místopředseda SPOV ČR Eduard Kavala,
který se vrátil k tématu RUD, vyzýval k větší účasti v SVR 2020 a také navrhl, aby byl
členům krajské organizace rozeslán termínovník schůzí předsednictva SPOV ČR,
kde jsou rovněž poznamenána i plánovaná témata jednotlivých schůzek, aby se
členové dozvěděli, co se bude projednávat, případně se schůzí účastnit nebo
požádat, aby se téma přeneslo i do krajské organizace. Termínovník bude členům
rozeslán spolu se zápisem z této schůze.
Byly podány prvotní informace k pořádání NKV 2021 v Hradci nad Moravicí, viz zápis
z předsednictva níže, bod 6).
Předseda připomenul, že žádosti na krajské dotační tituly nutno zaslat do termínu 8.
1. 2020. Nakonec popřál všem přítomným příjemně prožité sváteční dny v závěru
roku a poděkoval za veškerou spolupráci v uplynulém roce.
V průběhu schůze byly poskytovány Ing. Petrou Křivánkovou ve vedlejší místnosti
konzultace všem zástupcům obcí – členům SPOV MsK, které jsou zařazeny do

projektu SPOV ČR „Obnova a rozvoj společenského a duchovního života v obcích“
na tvorbu strategických rozvojových dokumentů (Hukvaldy, Jistebník, Nižní Lhoty,
Skotnice, Skřipov, Smilovice). Schůzky se účastnil i starosta obce Bernartice
z Olomouckého kraje.
PŘÍŠTÍ SCHŮZE SPOV MsK bude výroční valnou hromadou, konanou ve
čtvrtek 20. 2. 2020 v obci Sudice. Po ukončení programu VH bude následovat
motivační seminář k SVR 2020.

Zápis ze schůze předsednictva SPOV MsK
konané dne 19. prosince 2019 v Horních Tošanovicích od 9 hod
Přítomni: Lederer, Borski, Tomiczek, Kožušník, Halfar, Vaněk, Vřeská, Mužná,
Šteyer, Czepczorová, Machýček, Schneider, Martiňák
Omluveni: Kocián
1) Místopředseda přítomné seznámil se závěry schůzek předsednictva SPOV
ČR v listopadu a prosinci v Praze. Poslední schůzka se uskutečnila společně
se zástupci SMS. Vyjádřil svůj názor k uzavřenému procesu připomínkování k
novele stavebního zákona, kdy byly vytvořeny i zvláštní pracovní skupiny,
SMS a SMO fungovaly jako připomínková místa, ale nakonec situace vypadá,
že celá snaha zvrátit nevhodné formulace vyšla vniveč.
2) Krajské organizace mají za úkol pozvat každá svého hejtmana na stánek
SPOV na výstavě Regiontour v Brně. Předseda si to vzal za úkol.
3) Do krajské hodnotitelské komise SVR 2020 předsednictvo nominovalo Ing.
Petra Martiňáka, zástupcem bude Dušan Lederer. Tajemnice nahlásí
neprodleně jejich údaje na ústředí.
4) Do 15. 1. je nutno odeslat tajemnici SPOV ČR výroční zprávu o činnosti SPOV
MsK. Zpracuje tajemnice p. Liberdová, zreviduje předseda.
5) RUD – předseda a p. Tomiczek uskutečnili schůzku s doc. Tománkem, CSc.
ohledně zpracování aktualizace situace v RUD, výsledky by byly prezentovány
na naší schůzi na KÚ Ostrava 16. 4. 2020. O tyto závěry projevilo zájem i
předsednictvo SPOV ČR a zřejmě bude doc. Tománek přizván i do Prahy.
6) K pořádání Národní konference Venkov 2021 se předsednictvo rozhodlo
vytvořit pracovní skupinu v červnu 2020, v létě 2020 bude nutno sepsat projekt
na pořádání konference a účastnit se soutěže, kterou vypíše MZe na podzim.
Předsednictvo již nyní rozhodlo, že místem konání konference bude Hradec
nad Moravicí. Počítá se s pomocí a se zkušenostmi ze strany MAS Opavsko.
Zapsala: Jana Liberdová

