Zápis
z 8. schůze v 11. funkčním období
Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
konané dne 15. února 2018 ve 14:30 hodin
v Zeleném salonku, Kolovratský palác
Přítomni: Jiří Burian, Tomáš Czernin, Milada Emmerová, Zdeňka Hamousová, Anna
Hubáčková, Šárka Jelínková, Jan Látka, Zbyněk Linhart, Radko Martínek, Miroslav
Nenutil, Vladimír Plaček, Božena Sekaninová, Petr Šilar, Emilie Třísková, Petr Vícha, Miloš
Vystrčil, Jan Žaloudík
Omluveni: Jan Hajda, Jan Horník, Karel Kratochvíle, Jiří Vosecký
Hosté: dle prezenční listiny
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení schůze komise
Plán činnosti komise pro rok 2018
Projednání žádostí o záštity a uspořádání akcí v roce 2018
Různé
Termín příští schůze

Zápis:
1. Zahájení schůze komise
Předseda komise přivítal přítomné senátory na 8. schůzi komise, omluvil nepřítomné
senátory a požádal sen. Emilii Třískovou, aby se stala ověřovatelkou 8. schůze komise.
Poté předložil návrh na schválení pořadu schůze komise – nikdo z přítomných členů se
nepřihlásil, pořad schůze byl jednomyslně přijat.
2. Plán činnosti komise pro rok 2018
Předseda komise informoval členy komise o předloženém Plánu činnosti komise pro rok
2018 (rozdáno na předchozí schůzi komise, rozesláno e-mailem k vyjádření, rozdáno
v podkladech) a požádal přítomné členy komise, aby se k plánu vyjádřili. Poté nechal
hlasovat o předloženém plánu činnosti komise – hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 –
bylo přijato usnesení č. 31 s přílohou č. 1.
3. Projednání žádostí o záštity a uspořádání akcí v roce 2018
Předseda komise poté v krátkosti seznámil členy komise s žádostmi o záštity akcí a
uspořádání akcí, které byly zaslány na sekretariát komise (rozdáno v podkladech).
Pro přehlednost tajemnice komise připravila přehled akcí (rozdáno v podkladech), které
budou v tomto bodě projednávány a předseda komise zdůraznil nutnost hlasovat každou
z navrhovaných akcí jednotlivě.
Senátorka Třísková předložila žádost o záštitu nad soutěžní výstavou „Šikovné ruce
našich seniorů – pro radost a potěšení 2018“, nad akcí komise přijala záštitu již
v předchozích letech. Pozvala členy komise k účasti na slavnostní vyhlášení vítězů 22. 6.
2018 do Lysé nad Labem. Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – bylo přijato usnesení
č. 32.

Senátorka Emmerová předložila žádost o výjezdní zasedání na Plzeňsko včetně návrhu
programu v září 2018. Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – bylo přijato usnesení č.
33.
Společnost Entente Florale CZ – Souznění předložila komisi žádost o záštitu nad 10.
ročníkem putovní výstavy krajů „Má vlast 2018“, které se zástupci komise tradičně
účastní. Požádala také o umístění průřezové kolekce této výstavy do Valdštejnské
zahrady v termínu 1. – 30. 9. 2018. Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – bylo přijato
usnesení č. 34.
Tato společnost také požádala komisi o záštitu nad soutěží o titul „Nejkrásnější nádraží
2018“ a o uspořádání slavnostního vyhlášení výsledků této soutěže dne 9. 11. 2018
v Senátu. Jedná se o tradiční akci komise. Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – bylo
přijato usnesení č. 35.
Společnost Via Bohemia požádala komisi o uspořádání slavnostního vyhlášení vítězů
soutěže o titul „Česká chuťovka 2018“ a „Dětská chuťovka 2018“ dne 11. 10. 2018.
Záštitu nad akcí převzal předseda Senátu PČR p. Štěch. Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel
se 0 – bylo přijato usnesení č. 36.
Partnerská organizace komise Spolek pro obnovu ČR požádala komisi o uspořádání Valné
hromady Spolku pro obnovu venkova ČR dne 13. 3. 2018 od 9:00 hodin - hlasování: pro
17, proti 0, zdržel se 0 – bylo přijato usnesení č. 37 a návazně o uspořádání semináře
„Snižování administrativní zátěže“ týž den od 10:30 hodin. Nad akcí převzal záštitu
místopředseda Senátu PČR p. Kubera. Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – bylo
přijato usnesení č. 38.
Předseda komise informoval přítomné členy komise o záměru uspořádat v letošním roce
již 4. ročník Krojovaných slavností v Senátu v termínu 20. 5. 2018 od 10:00 do 18:00
hodin a požádal zájemce o vystoupení souboru z regionu, aby obratem zaslali informace
tajemnici komise. Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – bylo přijato usnesení č. 39.
Na komisi se obrátila ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu paní Maradová
s žádostí o uspořádání slavnostního vyhlášení vítězů soutěže „Žít krajinou 2018“, která
přímo navazuje na soutěž pozemkových úprav z předchozích let. Navrhovaný termín je 3.
5. 2018 - hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – bylo přijato usnesení č. 40.
Komise obdržela žádost poslance Evropského parlamentu p. Poce o uspořádání semináře
na téma obnovitelné zdroje a energetická účinnost v termínu 29. 3. 2018, spolupracující
organizací je EUFORES, komise návrh akce podpořila, hlasování: pro 17, proti 0, zdržel
se 0 – bylo přijato usnesení č. 41.
Na závěr bodu 3 předseda komise podal návrh na zahraniční aktivity komise pro rok
2018. Předseda komise navrhuje navštívit v I. pololetí Albánii a ve II. pololetí Rakousko
(se zaměřením na příhraniční regiony). Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – bylo
přijato usnesení č. 42.
4. Různé
V tomto bodě předseda komise seznámil členy komise s žádostí Spolku pro obnovu ČR o
spolupráci na vyhlášení ocenění „Síň slávy – pocta za rozvoj venkova“ na které by kromě
SPOV a komise spolupracovali také SMO a SMS. Informace byla rozdána v podkladech,
bude projednáno na příští schůzi komise.
Senátor Miloš Vystrčil seznámil členy komise s iniciativou Mikroregionu Novoměstsko,
který se týká neuvolněných starostů a místostarostů malých obcí a jejich odchodu do
důchodu. Sen. Vystrčil podal návrh na zařazení tohoto bodu na pořad jednání příští
schůze s tím, že budou přizváni také zástupci dotčených ministerstev vnitra a práce a
sociálních věcí a další zainteresované organizace. Komise návrh jednomyslně
odsouhlasila.
Předseda komise v krátkosti informoval o nejbližších akcích komise: jedná se o návštěvu
veletrhu Holiday World 16. 2. 2018, účast potvrdili sen. Nenutil a sen. Linhart. Dále se
komise zúčastní 49. Dne malých obcí v Praze Letňanech dne 20. 2. 2018, účast potvrdil
sen. Martínek. Organizační záležitosti zajistí tajemnice komise.
Nikdo další se v bodě Různé nepřihlásil.

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

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

sen. Emilie Třísková, v. r.
ověřovatelka Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
Zapsala:
Kateřina Šarmanová
tajemnice Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

