
                     Spolek pro obnovu venkova ČR – Ústecký kraj  
                    ==================================== 
 
zápis ze zasedání předsednictva Spolku pro obnovu venkova – Ústecký kraj,  které se  konalo  dne  
12. února 2008 od 10.00 hodin ve Vědomicích,  zasedání vedl Václav Tyl, předseda. 
 
Přítomno: dle prezenční listiny    
Zapisovatelem zasedání: Vacková Alena 
 
1) Předseda provedl kontrolu úkolů  z lednového zasedání. 
    - návštěva hejtmana Kraje: návštěvy se účastnili: Tyl Václav, Trnková Marie, Cimrová Marie a   
      Vacková  Alena, kdy informovali hejtmana o zahájení činnosti nového předsednictva SPOV – Ústí. 
    - účet u banky: dle zjištěných podmínek a zkušeností bude účet založen u Poštovní spořitelny,   
      materiály  a podpisové vzory zajistí na březen Vacková Alena. 
      Po založení účtu bude požádáno o převod finančních prostředků za rok 2007 a 2008. 
   - SPOV požádá o finanční prostředky z fondu hejtmana Kraje na nákup projekčního plátna a   
      notebooku .  Vybavení bude sloužit SPOV na propagaci projektů. Jedná se o nadregionální  význam,  
      bude sloužit  obcím celého kraje. 
      Zajistí: Trnková , Tyl 
   - předseda požádá Kraj o souhlas s používáním loga  pro potřeby  SPOV – Ústecký kraj.  
2)  Předseda podal informace z jednání SPOV v Senátu: 
    - informace o připravované ochraně půdního fondu ( ve stavebním řízení) 
    - novela zákona o odpadech, kdy je návrh 80 % ze „skládkovného“ Kraje a 20 % obce, kde leží  
      skládka.  
      Morava již připravuje petici proti tomuto dělení, podrobnosti zjistí Seifert a Vacková, zda o této  
      novela jednal SMO a s jakým výsledkem.  
   - dotace MZ je zde převis finančních prostředků, další kolo bude na dotace vyhlášeno pravděpodobně  
      v říjnu 2008. 
   - věnovat  pozornost  soutěži „Vesnice roku“, snažit se o větší propagaci a zapojení okolních obcí. 
      Do soutěže se chce zapojit i  ministerstvo kultury. 
   - snažit se zapojit více obcí do práce SPOV 
   - p. Trnková zjistí v Liběšicích  možnosti zřízení internetových stránek  pro SPOV. 
    
3) Další schůzka bude v obci Chodouny. 
 
Diskuse: 
p. Kopecký – je třeba zapojit do spolupráce SPOV i poslance, otevřít otázku dotací a jejich rozdělování 
směrem dolů 
 
p. Cimrová – 4. března je v Praze Den malých obcí 
 
Na jednání v Chodounech pozvat radního Kraje p. Terbera a paní Ryšánkovou. 
Zajistí : Tyl a Cimrová 
 
Zapsala: Vacková 


