Spolek pro obnovu venkova ČR – Ústecký kraj
====================================
zápis ze zasedání Spolku pro obnovu venkova – Ústecký kraj, které se konalo dne 9.září 2008 od 10.00
hodin v Radonicích, zasedání vedl Václav Tyl, předseda.
Omluveni: Trnková – Úštěk - dovolená
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatelem zasedání určena: Vacková Alena.
Program: 1) kontrola usnesení
2) příprava výjezdního zasedání předsednictva SPOV ČR – 8.10.08 v Benešově nad Ploučnicí
3) vyhodnocení Vesnice roku – krajské kolo
4) volby do zastupitelstva Kraje
5) návrhy předsednictva na členy komisí kraje z řad členů SPOV ÚK
6) různé, prohlídka obce
Program byl schválen v předloženém návrhu bez připomínek
1) Předseda provedl kontrolu usnesení a úkolů:
- žádost o finanční příspěvek na diplomy pro soutěž Vesnice roku 2008 – ÚK byla nakonec kladně
vyřízena a obce oceněné diplomy obdrženy po 20 000,- Kč.
2) Výjezdní zasedání předsednictva SPOV ČR se bude konat v Benešově nad Ploučnicí dne 8. října
2008. V 10.00 hodin zahájí předseda p.Kavala.
Předseda Tyl s pí. Cimrovou zajedou do Benešova n.P. ještě před jednáním a zajistí vše na místě
k hladkému průběhu zasedání. Zjistí možnosti nahrávání, promítání, kapacitu sálu apod.
Na tomto zasedání bude prezentace MAS České středohoří, zajistí Trnková.
Pozvánky na zasedání napíše Vacková, rozešle Trnková.
Termín: do 30.9.2008
3) Do soutěže Vesnice roku 2008 bylo přihlášeno celkem 19 obcí. Všechny stuhy byly letos přiděleny.
Vítězem pro Ústecký kraj byla obec Horní Podluží, okres Děčín, pan starosta Karel Kopecký.
Z vyhlášení výsledků v Horním Podluží bylo uděláno DVD. Cena za jeho pořízení je 4200,- Kč ( bylo
uděláno celkem 30 ks). Zaplatí SPOV ÚK.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Platba bude provedena z účtu SPOV ÚK.
Starosta Kopecký informoval o průběhu oslav - Zlatá stuha, které pokračovaly ještě druhý den spolu
s občany obce. Zakončeny byly ohňostrojem. Účast byla velká, cca 300 lidí.
Poznatky z vyhodnocení:
- na Kraji se povedlo prosadit vytištění propagačního materiálu s obcemi, které se soutěže účastnily
- udělaly se tabla, která vždy dostala obec a druhé bude jako prezentace umístěn v prostorách
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Úkol pro rok 2009:
Pokusit se zajistit stejný, ne-li větší počet obcí do soutěže, včas jednat s Krajem o posílení finančních
prostředků pro vyhodnocené obce.
4) Volby do zastupitelstva Kraje:
Starostové se zapojili do kandidatury pod Severočeši.cz, kde jim byla nabídnuta spolupráce. Informace
podává p. Seifert, starosta Třebívlice, který je na 2.místě kandidátky.
Za okres Litoměřice je celkem 16 starostů na kandidátce, z toho 4 na místech do 20. místa.
Cílem vstupu do voleb je umístění 1 -2 starostů v zastupitelstvu Kraje a pak hlavně možnost začlenit
členy SPOV ÚK a starosty obcí do práce komisí. Všechny komise byly podrobně vypsány ve výroční

zprávě Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterou každá obec obdržela.
Jak informoval pan Seifert, budou plakáty, na kterých budou vyfotografování všichni starostové okresu
Litoměřice a ty pak rozdáme a vylepíme do obcích.
Zatím se daří předvolební kampaň udržet ve „slušných“ normách.
Do Kraje kandiduje celkem 17 politických stran a politických hnutí, Severočeši.cz mají č. 10.
5) Jak bylo již konstatováno, soupis všech komisí Kraje je ve výroční zprávě, kterou všechny obce
obdržely. Členové předsednictva dle svých okresů provedou průzkum, který starosta či starostka by chtěl
pracovat v komisi a v jaké. Výsledky tohoto průzkumu s konkrétními jmény budou předány předsedovi
na jednání v Benešově nad Ploučnicí.
Návrhy budou obsahovat jméno a příjmení starosty, obec a v jaké komisi by chtěl pracovat.
Úkol pro všechny členy předsednictva
Termín do: 8.10.2008
6) různé:
- dosud není splněn úkol – zajištění internetových stránek
odpovídá: předseda
úkol trvá
- provést kontrolu platby členských příspěvků naší organizace
odpovídá: Tyl, Trnková
termín: do 30.9.2008
-platby faktur: Vesnice roku 2008 – DVD – částka 4200,- Kč uhradí SPOV ÚK
- úhrada faktury za pronájem sálu na Kraji při konání valné hromady SPOV ÚK v roce 2007.
Krajský úřad vyfakturoval obci Dobrná, kde sídlilo předsednictvo SPOV ÚK, pan starosta byl předsedou,
za pronájem sálu částku 1950,- Kč. Obec Dobrná prostřednictvím paní starostky požádala SPOV ČR –
se sídlem v Bělotíně, o úhradu této faktury. Následně byl požádán SPOV ÚK paní Harnovou (SPOV
ČR) o zaplacení pronájmu. Při platbě došlo nedopatřením k zaslání platba na účet obce Dobrná (záměna
účtů). Za normálních okolností by to nebyl problém, ale obec má „odstaveny“ účty a nemůže zatím
platbu vrátit ( po jednání s paní účetní snad do konce roku 2008 budou moci s účty již nakládat). Obec
Dobrná zašle vyjádření SPOV ÚK ke vzniklé situaci písemně. Fakturu za pronájem zasedací místnosti
zaplatí Kraji SPOV ÚK znovu a s obcí Dobrná vrácení vyřeší následně.
odpovídá: Vacková
termín: trvalý
- novým členem předsednictva za obec Nová Ves v Horách je pan starosta Jan Bejček
- uzavírání pošt na obcích – tento problém bude otevřen na jednání v Benešově nad Ploučnicí
- p.starosta Lanc – pozvánka na I. krajské dožínky do obce Peruc v sobotu 13.9.2008
- p. starosta Seifert – pozvánka na Vinobraní po 100 letech do obce Třebívlice v sobotu 27.9.2008
- zasedání 7. října 2008 předsednictva SPOV ÚK odpadá ( 8.10. je jednání v Benešově n.P.), kterého se
všichni účastníme
- 11. listopadu bude jednání předsednictva SPOV ÚK v obci Peruc, zde bude sestaven plán jednání na
rok 2009.
Na závěr prohlídka obce Radnice.
Zapsala:Vacková

