SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS
z 5. zasedání předsednictva, které se konalo dne 10.6.2008

Jednání předsednictva se konalo v Třebívlicích od 10,00 hod., ukončeno bylo ve 13,00 hod. Jednání řídil
předseda Václav Tyl.

Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:

7 členů předsednictva (viz prezenční listina)
2 členové předsednictva
0
3

Předseda určil zapisovatele pro pořízení zápisu paní Marii Cimrovou.

Předseda přednesl návrh programu jednání:
1.Kontrola usnesení
2. Informace z předsednictva SPOV ČR
3. Rámcová partnerská smlouva s MAS České středohoří
4. Informace o jednání starostů se Severočechy CZ
5. Různé
K navrženému programu nebylo připomínek a byl schválen všemi přítomnými hlasy

1. Kontrola usnesení
Pokračující úkoly:
 Statut spolku prostudují všichni z předsednictva a v září se projedná nové znění, které
bude předloženo valné hromadě.
 Webové stránky SPOV ÚK – pověřujeme p.Trnkovou k jednáním s panem Knobem
a objednáním stránek (dle předložené cenové nabídky).
 Pozvat senátora Aubrechta na zářijové zasedání zajistí p. Mgr.Seifert
 ZPF-zprávu z jednání předloží paní Cimrová v září.
 Výjezdní zasedání SPOV ČR se uskuteční 8.října od 10 hodin na zámku v Benešově
n/Pl, program a pozvánku zajistí p. Ing.Harnová, p.Tyl, p.Zoser
 Prezentaci MAS České středohoří zajistí pan Ing.Liška na 8.října 2008.
 Pro všechny - získávat nové členy spolku.
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2. Informace z předsednictva SPOV ČR
Předseda přednesl zprávu z jednání schůze SPOV ČR (viz.příloha).
3. Rámcová partnerská smlouva s MAS České středohoří
Předsednictvu byla předložena partnerská smlouva s Mas České středohoří.
Usnesení:
Předsednictvo schvaluje znění smlouvy a pověřuje předsedu k podpisu.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
4. Informace o jednání starostů se Severočechy
Spolek vzal na vědomí informaci o přípravě kandidátky sdružení Severočechů do voleb
krajského zastupitelstva, zástupců pana Seiferta, pana Ing.Lišky, pana Tyla. Pan Seifert vyzval
všechny přítomné, aby oslovili starosty obcí ve svém okolí a požádali je o podporu kandidátky
svojí účastí. Za Lounsko a Radonicko zatím žádný kandidát nebyl navržen (1 kandidát =
podpora 1000 hlasů). Severočeši předběžně nabízí 3 místa do první desítky a 3 do další desítky,
další kandidáti by podpořili celou kandidátku, počet zatím není stanoven. Dne 10.6.budou mít
Severočeši další jednání, na které je pozván pan Seifert. K tomuto tématu proběhla mezi
předsednictvem diskuse ve které vystoupil i host pan Josef Kubal. Kandidátka do kraje čítá 55
zastupitelů.
Předběžně byli navrženi p.Mgr.Seifrt, p.Ing.Liška, p.Vacková, p.Mikl, p.Ing.Bešta, p.Tyl,
p.Foryš, p.Ing.Jasanský , p.Procházková, p.Cimrová. Počítáno je i s dalšími zájemci z řad
starostů.
Usnesení:
Předsednictvo SPOV ÚK podporuje vstup starostů do sdružení Severočeši s tím, že na
budoucí kandidátce budou zastoupeni starostové obcí všech okresů kraje a pověřuje pana
Mgr.Seiferta dalším jednáním se sdružením a přípravou společného programu.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
5. Různé
 Pan Seifert pozval na naše jednání krajského zastupitele pana Josefa Kubalu. Pozvání
nepřijal z důvodu jednání v senátu senátor pan Aubrecht ( tel.602287259, asistentka
417534506, E-mail-v.aubrecht@seznam.cz), kterého se pokusíme pozvat na naše další
zasedání v září.


Soutěž vesnice roku 2008-předseda komise pan Ing.Bešta seznámil přítomné s průběhem
soutěže a jeho výsledky (viz.příloha). Komise se rozhodla požádat pana hejtmana Šulce o
možném finančním ocenění i pro obce, které obdrží diplom nebo mimořádné ocenění.
Jednání u hejtmana se zúčastní pan Ing.Bešta a pan Tyl, Ing.Kynčilová z MMR a
Ing.Svoboda

Usnesení:
Předsednictvo SPOV ÚK podporuje podání žádosti do Fondu hejtmana na ocenění pro
obce, které obdržely diplom nebo mimořádné ocenění.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0

2



Pan Seifert přednesl záměr starostů o sepsání výzvy ohledně nesmyslného zastavení stavby
dálnice, který bude odeslán hejtmanovi a ministrům s tím, že bychom měli podpořit jejich
úsilí o urychleném pokračování výstavby dálnice (viz.příloha).
Usnesení:
Předsednictvo SPOV ÚK schvaluje podání výzvy o zastavení stavby dálnice, která bude
odeslána hejtmanovi a ministrům.
Hlasování:
pro: 7 proti: 0
zdržel se:
0

Předseda ukončil zasedání poděkováním všem přítomným ve 13 hod.

Příští zasedání se koná 9.9.2008 v Radonicích od 10. hodin.

V Třebívlicích dne 10.6.2008

Zapsala:

paní Marie Cimrová

…………………………..……………………..

Předseda:

pan Václav Tyl

…………………………..……………………..
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