Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
dovolujeme pozvat na seminář

Pozemkové úpravy
v regionu Novojičínsko
31. října 2017 od 8:30 do 15:20 hod.
Zámek Bartošovice, Bartošovice 1 - zámek, 742 54 Bartošovice
Program:
 8:30 – 9:00

Registrace účastníků

 Představení Celostátní sítě pro venkov a Státního pozemkového úřadu pro MSK
Ing. Vanda Myšáková (Celostátní síť pro venkov)
Mgr. Dana Lišková (Krajský pozemkový úřad – KPÚ – pro Moravskoslezský kraj)
Bc. Zuzana Veihandová (SPÚ – Státní pozemkový úřad – oddělení pro řízení KPÚ)
 Postup administrace žádostí na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), dotační
politika a novinky v LPISu
Ing. Petr Zbavitel (SZIF)
 Pozemkové úpravy „Krok za krokem“, PRV 2014–2020: Opatření: 4. Investice do
hmotného majetku, Operace – 4.3.1 Pozemkové úpravy
Ing. František Pavlík Ph.D. (SPÚ – odbor metodiky pozemkových úprav)
 Financování z Programu rozvoje venkova (PRV), reálné a plánované realizace po
komplexních pozemkových úpravách, další možnosti při tvorbě plánu společných
zařízení a projektové dokumentace
Mgr. Michal Gebhart (SPÚ – Ředitel sekce řízení krajských pozemkových úřadů
a pozemkových úprav)
 10:35 – 10:50

Přestávka, coffee break

 Agentura ochrany přírody a krajiny versus pozemkové úpravy
Mgr. Jan Klečka, Ph.D. (Agentura ochrany přírody a krajiny – ředitel regionálního pracoviště
Ostrava)
 Směny nemovitostí
Ing. Eva Šobáňová (SPÚ – ředitelka odboru převodu majetku státu)

 Majetek státu – možnost jeho pronájmu případně převod majetku státu
Ing. Miloslav Havlíček, Ing. Alois Chlebus (SPÚ – KPÚ pro MSK)
 Zkušenosti ze spolupráce SPÚ, obcí a zástupců katolické církve (pronájmy, převody)
Ing. Zdeněk Miketa (Biskupství ostravsko-opavské – vedoucí správy majetku)
 Zadržení vody v krajině – vliv na tvorbu plánu společných zařízení a dodržování
správného hospodaření
Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (Vysoké učení technické Brno)
 12:55 – 13:55

Oběd

 Majetek neznámých vlastníků
Ing. Jan Hlisnikovský (Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, odloučené pracoviště
Nový Jičín)
 Role starostů v průběhu komplexních pozemkových úprav financovaných z PRV,
zkušenosti z pozemkových úprav a realizací
Zdeněk Fusík (starosta Obce Bílov)
 Realizace plánu společných zařízení Pobočkou Nový Jičín
Ing. Tomáš Hořelica (SPÚ – vedoucí Pobočky Nový Jičín)
 14:45 Dotazy a závěr

V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuze mezi účastníky
za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe.
Účast na semináři je bezplatná, občerstvení je zajištěno. Rezervace účasti je vyžadována
zasláním
e-mailu na adresu: p.hruskova@spucr.cz, případně telefonicky: 606 654 683.

Za organizátory Vás srdečně zvou
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele
Krajského pozemkového úřadu pro MSK

Ing. Pavel Jaroš
ředitel Regionálního odboru SZIF Opava

