Zápis
z 10. schůze v 11. funkčním období
Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
konané dne 17. července 2018 od 10:00 hodin
v Zeleném salonku, Kolovratský palác

Přítomni: Jiří Burian, Milada Emmerová, Jan Horník, Jan Látka, Šárka Jelínková, Zbyněk
Linhart, Radko Martínek, Miroslav Nenutil, Božena Sekaninová, Petr Šilar, Jiří Vosecký,
Miloš Vystrčil, Jan Žaloudík
Omluveni: Tomáš Czernin, Anna Hubáčková, Karel Kratochvíle, Vladimír Plaček, Emilie
Třísková, Petr Vícha, Zdeňka Hamousová (příchod v 10.45)
Hosté: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení schůze komise
2. Senátní tisk č. 292 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
3. Projednání plánovaných akcí v roce 2018 dle plánu komise
4. Různé
5. Termín příští schůze

1. Zahájení schůze komise
Vedením schůze komise se ujal předseda komise sen. Miroslav Nenutil. Přivítal
přítomné senátory, omluvil nepřítomné kolegy (viz prezenční listina) a poté předložil
komisi návrh pořadu jednání schůze. V následném hlasování byl návrh programu
jednomyslně schválen viz. usnesení č. 50.
Po té požádal senátora Jiřího Buriana, aby ověřil 10. schůzi komise – jednomyslně
odsouhlaseno.
2. Senátní tisk č. 292 – zákon o obcích
Úvodní slovo přednesl předseda komise sen. Miroslav Nenutil a omluvil na jednání
předkladatele zákona, zástupce z Moravskoslezského kraje. Se zpravodajskou
zprávou přítomné seznámil sen. Miloš Vystrčil, informoval senátory o obsahu
projednávaného návrhu zákona a o průběhu legislativního procesu. Ve svém
zpravodajském vystoupení zdůraznil, že je zřejmé, že bez jasně stanovených
pravidel je pravděpodobné, pokud se dosavadní přístup zákonodárců nezmění a
pokud tomu dokonce bude i tak, že zařazení mezi statutární města s sebou ponese i
jisté výhody společenské a nepřímo i ekonomické, že bude v budoucnu Parlament ČR

projednávat další žádosti dalších měst o zařazení mezi města statutární. Pro
informaci uvedl, že zařazením Třince se dostáváme do situace, kdy další dvě
z hlediska počtu obyvatel početnější města ČR (Třebíč, Česká Lípa) statutárními
městy na rozdíl od Třince nebudou.
Uvedl též, že se tímto zákonem zabýval Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a
životní prostředí, kde bylo přijato usnesení zákon schválit ve znění postoupeném
Poslaneckou sněmovnou a jako zpravodaj je pro přijetí tohoto usnesení i na komisi. V
obecné rozpravě vystoupili senátoři Petr Šilar, Radko Martínek, Jiří Vosecký, Miloš
Vystrčil, Miroslav Nenutil, Jan Horník, Šárka Jelínková, Jan Žaloudík, Božena
Sekaninová, Jan Látka, Jiří Burian. Diskuse se týkala nutnosti nastavení jasně daných
pravidel a kritérií při udělování statusu „statutárního města“, z toho vyplývající
novelizace stávajícího zákona, zvýšených nákladů souvisejících s přechodem města
na město statutární. Dále bylo poukázáno na historii, ze které vyplývá, že nejlepší
řešení je udělat statutárními městy města krajská.
V podrobné rozpravě nikdo nevystoupil.
V následném hlasování pro návrh zpravodaje komise hlasovali 3 senátoři, 3 byli
proti, 6 se zdrželo. Komise nepřijala žádné usnesení, byl zpracován záznam
z jednání (viz. 1. Záznam)

3. Projednání plánovaných akcí v roce 2018 dle plánu komise
Předseda komise seznámil členy s plánovanými akcemi na druhou část roku 2018 –
přehled akcí byl všem rozdán v pokladech na schůzi komise. Hlasováno bylo po
jednotlivých akcích.
 uspořádání tiskové konference a setkání se členy hodnotitelské komise
soutěže Česká chuťovka 2018
termín: 30. srpna 2018 od 11.00 hodin ve Frýdlantském salonku a setkání od
12.00 v Jičínském salonku
hlasování – jednomyslně, viz. usnesení č. 51
 zahraniční pracovní cesta komise do Rakouska
termín: 3. – 6. září 2018
hlasování – jednomyslně, viz. usnesení č. 52
 zahradní slavnost k příležitosti 10. výročí Celostátní sítě pro venkov
termín: 11. září 2018 od 17:00 do 22:00 hodin ve Valdštejnské zahradě
hlasování – 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel, viz. usnesení č. 53
 výjezdní zasedání komise na Plzeňsko
termín: 12. – 13. září 2018
hlasování – jednomyslně, viz. usnesení č. 54,
 zahraniční pracovní cesta komise do Irska
termín: 21. – 23. září 2018
hlasování – jednomyslně, viz. usnesení č. 55




uspořádání 1. ročníku „Síň slávy – pocta za rozvoj venkova“
termín: 26. října 2018 ve Frýdlantském a Jičínském salonku od 15.00 do
18.00 hodin
hlasování – jednomyslně, viz. usnesení č. 56, do konce července je možné
podávat nominace za komisi k tajemnici komise, tohoto hlasování se účastnila i
sen. Zdeňka Hamousová, která právě přišla.
setkání se členy exekutivního výboru Entente Florale Europe
termín: 30. listopadu 2018, Zelený salonek od 10. do 16.00 hodin
hlasování – jednomyslně, viz. usnesení č. 57

 slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2018
termín: 12. prosince 2018 Hlavní sál + historické prostory od 9.00 do 14.00
hodin
hlasování – jednomyslně, viz. usnesení č. 58
 žádost o seminář „Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy“
termín: 28. 11. 2018 Frýdlantský a Jičínský salonek od 9.00 do 16.00 hodin
na návrh předsedy komise sen. Miroslava Nenutila nebyla tato žádost
schválena, neboť problematika spadá do kompetence Podvýboru pro
energetiku a dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
hlasování – 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel, viz. usnesení č. 59
V 10:55 odešli někteří členové Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí

4. Různé
Předseda komise otevřel bod Různé, ve kterém upozornil na nejbližší akce komise, na
které je možné se ještě přihlásit. Zájemci se mohou hlásit u tajemnice komise.
a) sympozium „ Venkov v proměnách času 1918 -2018“
termín: 1. - 2. srpna 2018 Národní zemědělské muzeum
pozvánku s programem zaslal všem členům komise Spolek pro obnovu venkova,
program rozdán všem v podkladech podkladů
b) slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku 2018 v Luhačovicích
termín: sobota 15. září 2018
Vyhlášení i Jarmark se konají na Lázeňském náměstí. V případě nepříznivého
počasí se vyhlášení uskuteční v Kulturním domě Elektra.
c) konference Venkov 2018 ve Strážnici
termín: 19. – 21. září 2018 ve Strážnici
organizuje Spolek pro obnovu venkova, pozvánku budou teprve posílat,
d) přehled všech akcí pořádaných komisí do konce roku 2018
Přehled byl rozeslán všem emailem a rozdán v podkladech
Dále vystoupil sen. Miloš Vystrčil s oznámením, že se na něho obrátilo neformálně
několik starostů, formálně starosta obce Březina Martin Habáň s tím, že mají problém
se dozvědět, jak byli hodnoceni v rámci dotačního titulu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova. Nevědí, proč neuspěli a nikdo jim není ochoten poslat seznam kritérií a
body, jak to dopadlo. Za tím účelem měl sen. Miloš Vystrčil schůzku se členy
hodnotící komise a zástupci MMR paní Miroslavou Tichou a oni se zjednodušeně
řečeno cítili dotčeni, že by někdo po nich to měl vyžadovat, když to dělají dle svého
nejlepšího vědomí a svědomí. Přes 2 urgence sen. Miloše Vystrčila bylo výsledkem
pouhé telefonické sdělení faktů panu starostovi Habáňovi. Senátor M. Vystrčil se
domnívá, že by tito zástupci měli být pozváni na komisi a sdělit jim, že do budoucna
takovéto hodnocení není možné. Nezpochybňuje jejich práci, ale to, že nejsou všem
jasné výsledky hodnocení a body nejsou k dispozici. Senátor Petr Šilar sdělil, že je
členem výběrové komise a že si tento problém bere k vyřešení. Neměl tušení, že
nemají vyrozumění. Některé starosty, kteří se na něho obrátili, osobně informoval.
Domnívá se, že zpráva by postačila poslat emailem a bude zavedení tohoto
požadovat na komisi.
Pan senátor Vosecký sdělil, že řeší obdobný problém – dotace na sport.

5. Termín příští schůze
Termín příští schůze komise nebyl stanoven, aktuálně podle potřeby.
Na závěr předseda poděkoval přítomným členům za účast na jednání komise.

sen. Miroslav Nenutil, v. r.
předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

sen. Jiří Burian, v. r.
ověřovatel Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
Zapsala:
Jitka Pilařová
tajemnice Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

