
                     Spolek pro obnovu venkova ČR – Ústecký kraj  
                    ==================================== 
 
zápis ze zasedání Spolku pro obnovu venkova – Ústecký kraj, které se konalo dne 11.listopadu 2008 od 
10.00 hodin v Peruci,  zasedání vedl Václav Tyl, předseda. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Zapisovatelem zasedání určena:  Vacková Alena. 
 
Program: 1) kontrola usnesení 
                2) informace z jednání SPOV v Praze 
                3) spolupráce SPOV a Kraje  v komisích 
                4) kontrola platby členských příspěvků  
                5) různé 
Program byl schválen v předloženém  návrhu bez připomínek 
 
1) Předseda provedl kontrolu usnesení a úkolů: 
- nadále trvá  zajištění internetových stránek 
- zápisy z jednání předsednictva budou rozesílány všem členům SPOV ÚK a budou ukládány na stránky 
Předsednictvo bere informace  na vědomí 
 
2) Místopředsedkyně Trnková informovala o průběhu jednání SPOV v Praze 5.11.2008.  
Byla věnována pozornost hlavně přípravě valné hromady SPOV ČR, která se bude konat 3.12.2008 
v Praze. Pokud se některý z členů neúčastní VH, je třeba zaslat plnou moc předsedovi nebo někomu, kdo 
se VH účastní. 
Byla podepsána smlouva mezi SPOV ČR a Maskami ČR. 
Byla dobře hodnocena prezentace našeho SPOV –ÚK v Benešově. 
K soutěži Vesnice roku bylo konstatováno, že její průběh v letošním roce byl velmi dobrý, pro rok 2009 
se připojilo ministerstvo kultury. 
Předsednictvo bere informace na vědomí. 
 
3) Předseda SPOV – ÚK otevřel otázku zapojení našich členů do činnosti v komisích Kraje. Bude zaslán 
dopis Radě Kraje s nabídkou práce starostů našeho Spolku v komisích. Radním by pravděpodobně měla 
být zastupitelka Ryšánková. Pro nás bude největším zdrojem informací a spolupráce Josef Seifert. 
Odpovídá: předseda                                    termín: do 15.12.2008. 
 
4) P.Trnková provedla kontrolu platby členských příspěvků, nemají zaplaceno: obec Dobrná, Františkov 
nad Ploučnicí a Holedeč. 
Bude jim zaslána výzva k zaplacení. 
Odpovídá: Trnková                                         termín: do 15.12.2008 
 
5) R ů z n é : 
 
- webové stránky Spolku bude spravovat pan Knob Liběšice,  předseda  podepíše smlouvu. Byly 
dohodnuty podmínky:cena za vytvoření stránek 13 000,- Kč, roční udržovací poplatek 1 000,- Kč, cena 
domény 270,- Kč na 1 rok. 
Předseda zajistí dodání materiálů pro “naplnění stránek“. 
Odpovídá: předseda Spolku                             termín: do 31.12.2008        
 
- plán schůzek Spolku pro rok 2009: 
Starosta Seifert nabízí možnost scházet se v klubu Severočechů.cz, který budou mít k dispozici v budově 
Kraje. Spolek tuto možnost vítá, bude větší šance na zajištění účasti na jednání zástupců odborů Kraje. 



Poslední letošní jednání se uskuteční 9.12. v Žalhosticích. 
- Starosta Kopecký informoval předsednictvo o průběhu celostátního vyhodnocení soutěže Vesnice roku 
2008, kterého se jako vítěz Ústeckého kraje účastnil. 
 
- po kontrole zápisu předsedou Spolku budou zápisy zasílány všem členům naši krajské organizace. 
Odpovídá:  Vacková              termín: trvalý 
 
 
Zapsala:Vacková 


