Spolek pro obnovu venkova ČR – Ústecký kraj
====================================
zápis ze zasedání předsednictva Spolku pro obnovu venkova – Ústecký kraj, které se konalo dne
11. března 2008 od 10.00 hodin v Chodounech, okres Litoměřice, zasedání vedl Václav Tyl, předseda.
Přítomno: dle prezenční listiny
Host:Bc.Jana Ryšánková, zastupitelka Ústeckého kraje
Zapisovatelem zasedání: Vacková Alena
Program: 1) kontrola usnesení a úkolů
2) spolupráce s Krajem
3) soutěž Vesnice roku a delegování člena do komise
4) informace ze Dne malých obcí
5) nový zákon o odpadech
6) různé
Program byl schválen
1) Předseda provedl kontrolu úkolů:
- založení účtu zajistí předseda a místopředsedkyně
- předseda informoval o provedení registrace naši krajské organizace
- byl projednán dopis pana Kavaly členským obcím SPOV
Předsednictvo bere na vědomí
2) Jako host byla pozvána krajská zastupitelka Bc. Ryšánková, kterou zajímaly naše názory na
přerozdělení daní, nový zákon o odpadech a spolupráce Kraje a SPOV, soutěž Vesnice roku.
Předseda ji sdělil, že bychom rádi po volbách do Kraje prosadili naše zástupce do jednotlivých komisí, aby
byla zajištěna spolupráce a informovanost Kraje a SPOV. To souvisí i s dopisem, který zaslal pan Kavala
hejtmanům jednotlivých krajů, ale i se soutěží Vesnice roku, kterou by měl mít pod záštitou hejtman
každého kraje. Náš hejtman záštitu nad soutěží přijal.
p. Seifert, Třebívlice:
Všechny Kraje se této soutěži věnují a jen náš Kraj je pořád ještě pozadu. Je smutné, když obec našeho
kraje se umístí na 3. místě celostátního kola a náš hejtman jako jediný na vyhlášení chybí.
Velký vliv na tuto soutěž a i finanční odměny pro vítěze má Kraj a náš Kraj zatím více prosazuje města a
venkovu věnuje menší pozornost, než si zaslouží. Je to i tím, že města jsou politická, kdežto na obcích
převládá nepolitické zastoupení, drtivá většina starostů a vedení obcí je nezávislá, bez politické
příslušnosti. To má, bohužel, vliv i na složení krajského zastupitelstva, kde je to již o politické příslušnosti.
Obce obhospodařují mnohem větší území než města a s nesrovnatelně menšími finančními prostředky.
p. Kopecký, Horní Podluží:
Plně souhlasím s kolegou, ani v naši oblasti nepanuje plný soulad s Krajem.
Bc.Ryšánková, Kraj:
Souhlasím s Vašimi názory, finanční prostředky na POV se stále snižují, v rozpočtu Kraje je na něj
v každém rozpočtu méně peněz.
Má zájem znám názor na rozpočtové určení daní :
p.Seifert, Třebívlice: považujeme to za 1.krok, ale nesmí být poslední.
p.Lanc, Peruc: souhlasím, ale je třeba vyvíjet další úsilí, pokračovat ve snaze přidat obcím finanční
prostředky
p.Kopecký, Horní Podluží: záleží také, z čeho se vezmou další peníze, iniciativa Zlína nebyla zrovna
šťastně volená cesta, ale alespoň se o problému začalo mluvit nahlas a začal se řešit
p. Vacková, Žalhostice: v rámci financí je třeba šeřit i problém školství, rušení venkovských škol je
naprostý nesmysl, všechny děti nejsou schopné pracovat v kolektivu 30 dětí, jak je to dnes ve městech, naši
školu navštěvuje cca 18 dětí z Litoměřic, protože se ve městě potýkají s velkým kolektivem, šikanou apod.
Příspěvky od státu na povinnou školní docházku nestačí ani na pokrytí základních energií.
p. Vernerová, Radonice: se vším souhlasím, i zajištění , ať už vodovod, kanalizace apod. je ve městě
s menšími náklady , v paneláku je cca 100 lidí a v obci je stejný počet obyvatel na rozloze 1/3 obce, ve

městě stačí 1 lampa veřejného osvětlení a na obci jich musí být 10.
p.Tyl, Vědomce: rozvrátit SMO ČR není dobře, je to organizace, která obcím pomáhá, je zavedená, slyší
na ni vláda, obcím zajišťuje servis, např.právní.
Předsednictvo ukládá předsedovi, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva Kraje vystoupil a
informoval zastupitele o novém předsednictvu SPOV našeho kraje, aby byla vzata do podvědomí a
otevřela se cesta k lepší spolupráci. Domníváme se, že ani všichni zastupitelé nevědí, co SPOV
obnáší, jaké jsou jeho hlavní cíle. Všichni zastupitelé nejsou z komunální politiky .
Předseda poděkoval Bc. Ryšánkové za účast na jednání.
Na dubnovém předsednictvu bude projednán návrh na zástupce do jednotlivých komisí Kraje, aby návrhy
byly včas předneseny a bylo se zástupci počítáno při sestavování nových komisí po volbách.
3) p.Tyl bude pro letošní ročník soutěže Vesnice roku místopředsedou hodnotící komise (vyplývá
z umístění obce Vědomice v soutěži). SMO ho navrhl do komise i za sebe.
Za SPOV předseda navrhuje: Alenu Vackovou, Žalhostice
Předsednictvo souhlasí, aby za SPOV Ústecký kraj byla do hodnotící komise jmenována starostka
Žalhostic Vacková.
4) Předseda informoval o průběhu Dne malých obcí v Praze.
Předsednictvo bere na vědomí
5) V současné době probíhají diskuse o novém zákoně o odpadech, hlavně o přerozdělení poplatků, kdy
podle nového zákona má 80 % dostat Kraj a 20 % obec.
Je to špatně, peníze nepůjdou zpět do odpadů a rekultivace.
Členové předsednictva zajistí projednání stanoviska SPOV v obcích:
Cimrová, Vacková – Klub starostů malých obcí – pátek 14.3.
Seifert – mikroregion Integro
Ostatní starostové v rámci svých mikroregionů a možností.
Získaná stanoviska budou zaslána na adresu místopředsedkyně Trnkové:mistostarostka.ustek@seznam.cz
Co nejdříve.
V pondělí 17. 3. se sejdou Tyl, Cimrová, Trnková a Vacková a připraví stanovisko předsednictva
SPOV našeho kraje a zašlou všem k projednání.
6)
Různé
- projednat statut spolku a případné návrhy na změnu zaslat p.Tylovi.
- bylo by dobré pozvat zástupce MAS, který bude zastupovat náš kraj v celorepublikové MASce, aby
byla zajištěna spolupráce MASek a SPOV. Informace k MASkám podá pí.Trnková v dubnu.
- p.Kopecký: vyvinout iniciativu, aby, nemovitost, kdy zemře její poslední majitel, přešla do majetku
obce a ne státu.
- p.Lanc: tlačit, aby PF ČR rychleji, snadněji a bezúplatně převedl obcím všechny komunikace, aby se
nestalo, že komunikace prodá, ale nejen komunikace.
- informace: pan Vybíral na vlastní žádost odstoupil z funkce starosty (Nová Ves v Horách – Most).
Členem předsednictva je obec, je předpoklad, že nový starosta se zapojí do práce v předsednictvu
SPOV.
- p.Kopecký: v současné době jsou obce oslovovány Hnutím za Ústecký kraj, za náš kraj je tam Ing. Petr
Liška, starosta obce Malé Žernoseky. Jedná se o iniciativu starostů v souvislosti s volbami do Kraje.
Pozvat Ing.Lišku na duben, aby nám objasnil záměr Hnutí a případné možnosti zapojení se do něho.
Starostka Vacková pozve Ing. Lišku na dubnové jednání.
Zapsala: Vacková

