Spolek pro obnovu venkova ČR – Ústecký kraj
====================================
zápis ze zasedání předsednictva Spolku pro obnovu venkova – Ústecký kraj, které se konalo dne
8. dubna 2008 od 10.00 hodin v Úštěku, zasedání vedl Václav Tyl, předseda.
Přítomno: dle prezenční listiny
Hosté: ing. Liška, starosta Malé Žernoseky, p. Knob, správce sítí Liběšice
Zapisovatelem zasedání: Vacková Alena
Program byl schválen v předloženém návrhu.
1) Místopředsedkyně Trnková provedla kontrolu úkolů z březnového zasedání.
- vystoupit na zastupitelstvu Kraje – úkol trvá ( ještě se nekonalo zasedání)
- soutěž Vesnice roku – úkol trvá
- doplnit člena předsednictva – N.Ves v Horách – zajistí a situaci v obci zjistí p. Seifert
2) Ing. Liška vystoupil jako zástupce „NSK“ Nezávislí starostové pro Kraj, které se připravuje na volby
do Krajů letos na podzim. Jedná se o „zlínskou iniciativu“, ale v souvislosti s volbami.
Seifert- oslovili mne „Severočeši kraji“, je třeba nerozbít volitelnou základnu na dvě nebo více skupin.
Kopecký- je třeba myslet na kampaň, je dobré oslovit voliče letáky do schránky, to jsme schopni zajistit
v rámci obcí, nemáme přece finanční prostředky na rozsáhlou předvolební agitaci.
Seifert- je lepší udělat krajskou kandidátku, aby bylo zastoupení všech okresů, jedině tak máme šanci.
Tyl- je třeba vytipovat a oslovit starosty, kteří budou chtít skutečně pracovat a kandidovat do Kraje, ty je
pak třeba začít prosazovat a mluvit o nich, zbývající místa obsadíme také starosty, ale je nutné mít
kandidátku naplněnou celou, tj. 55 míst a 2 náhradníky. S tím musíme začít ihned, název a pod čím,
můžeme projednávat současně.
Pracovní skupina na přípravy voleb do Kraje:
Ing. Liška, Seifert, Kopecký a Lanc, sejdou se v úterý 15. dubna ve 13.00 hodin v Třebívlicích.
Předsednictvo budou informovat na květnovém zasedání u starosty Kopeckého.
3) Statut Spolku – je potřeba poskytnout dostatek času na prostudování, úkol trvá do květnového
zasedání.
4) Předsednictvo musí začít současně s volbami do zastupitelstva Kraje připravit zástupce do jednotlivých
komisí na Kraji, je jich celkem 14, je nutné mít zástupce hlavně v komisích týkajících se venkova, dotací
a obcí. Členy komisí by mohli být starostové, kteří budou už na kandidátce.
Úkol trvalý
5) Předseda poskytl panu Knobovi informace a sdělil mu naši představu internetových stránek SPOV
Ústeckého kraje. Pan Knob připraví nabídku a cenovou kalkulaci cca do 14 dnů. Návrh bude členům
předsednictva přeposlán k připomínkám p,Trnkovou, v návrhu by měl být zahrnut i servis apod.
Bude projednáno v květnu. Odpovídá: předseda
6) Soutěž Vesnice roku – nadále věnovat pozornost a přesvědčovat obce, aby se přihlásily.
Předsedou komise je starosta obce Brozany ing. Bešta Václav, místopředseda starosta obce Vědomce Tyl
Václav (zastupuje i SMOČR) a za SPOV starostka obce Žalhostice Vacková Alena. Tajemnicí je paní
Kynčilová. Informace o soutěži jsou i INS.
7) starostka Cimrová informovala předsednictvo o jednání celostátního SPOV v Praze.
- ochrana zemního půdního fondu
- arch.Matouška MMR = dotace integr. programy (OSA 2 a OSA 3) pro venkov
- ing. Petrášková MZ = koncepce venkova, další výzva na podzim,

- p. Hornová – výstava Země živitelka
- zástupci SNS – informace o organizaci ( zlínská iniciativa)
- připomínky k zákonu o odpadech, připomínky budou předány i senátorovi Vondrovi
- řešení trvalého pobytu na místě ohlašovny
- PF ČR musí na základě žádosti obce převést po zaměření pozemky pod komunikace v intravelánu
obce
- novela Stavebního zákona prošla Senátem
8) předseda informoval, že celostátní SPOV požádal o možnost pořádat výjezdní zasedání v našem kraji,
mělo by to být v září 2008, nejlépe v budově Kraje, pozvat všechny členy, ale i nečleny, aby viděli
činnost Spolku.
Po zjištění termínu zajistí prostory předseda s místopředsedkyní ( zasedací místnost na Kraji).
Pozvání členů i nečlenů zajistí všichni členové předsednictva.
Starosta Seifert zjistí, zda má kraj celoplošnou prezentaci našeho kraje, která by byla předvedena na
jednání Spolku v září. Případný komentář zajistí Seifert a Vacková
Bylo by dobré uspořádat i společné jednání se Spolkem Karlovarského kraje.
9) informace o nových členech Spolku – Cimrová
10) Místopředsedkyně Trnková- podala informace o jednání MASek z celostátní konference, které se
účastnila s paní Petrů.
MASka „České středohoří“ by ráda navázala partnerství se Spolkem Ústeckého kraje
Stejnou žádost přednesl i starosta Seifert za Integro.
Písemné žádosti budou projednány po předložení předsednictvu ( pí.Trnkové). Po konečném schválení
budou sepsány smlouvy.
Zapsala: Vacková

