Spolek pro obnovu venkova ČR - Ústecký kraj
Zápis ze zasedání předsednictva SPOV ČR – Ústecký kraj konaného dne 13.5.2008 od 10.00
hodin v Horním Podluží, zasedání vedl předseda Václav Tyl.
Přítomno: dle prezenční listiny
Hosté: Ing. Petr Liška, senátor Josef Zoser, p. Bartoň,
Zapisovatel: Trnková Marie
Program:
1) kontrola usnesení z dubnového zasedání
2) informace o přípravě Krajských voleb
3) informace z dubnového zasedání SPOV ČR
4) projednání partnerství s MAS České středohoří
5) různé
1) kontrola usnesení:
splněné úkoly:
- předseda představil Spolek našeho kraje na krajském zastupitelstvu a seznámil
zastupitelé s jeho založením a činností Spolku.
Pokračující úkoly:
Statut Spolku – prostuduje předseda a připraví návrh do měsíce září
Webové stránky – návrh a projednání na červnovém zasedání – odpovídá předseda
2) informace o přípravě Krajských voleb
Spolek vzal na vědomí informaci o přípravě voleb kandidátky do krajského zastupitelstva ÚK
zástupců stran p. Liškou, Zoserem, Bartoněm a Seifertem. Příprava koalice se bude dohadovat
dne 28.5.2008 v Úštěku za účasti všech třech stran. Další informace z těchto jednáních podá
p. Seifert na červnovém zasedání.
3) informace z dubnového zasedání SPOV ČR – Cimrová, Trnková
Spolek vzal na vědomí informaci ze zasedání Spolku ČR, na seminář ZPF, který se koná
19.5.2008 v budově senátu a vyslat nejméně 3 zástupce z našeho kraje – Ing. Voslařová, Ing.
Kratochvíl, Jiří Cimr a Ing. Hamplová.
4) informace z dubnového zasedání SPOV ČR
vyzvat o zaslání návrhu partnerské smlouvy MAS České středohoří – zajistí Trnková
5) různé
- předseda seznámil přítomné s harmonogramem soutěže Vesnice roku, v letošním roce
je přihlášeno 19 obcí
- vyzvat zástupce v Nové Vsi v Horách – zajistí Tyl

-

výjezdní zasedání SPOV ČR se bude konat dne 2.9.08 od 10hod. v Benešově nad
Ploučnicí v místním zámku – úkoly : místnost zajistí senátor Zoser, pozvat zástupce
Ústeckého kraje a propagačního materiálu – zajistí předseda Tyl.
Na jednání v Třebívlicích pozvat poslance Aubrechta ohledně kovového odpadu –
zajistí p.Seifert.

Úkol trvalý pro všechny členy: získávat nové členy
Příští zasedání se koná 10.6.2008 v 10hod. v Třebívlicích.

