
                     Spolek pro obnovu venkova ČR – Ústecký kraj  
                    ==================================== 
 
zápis ze zasedání předsednictva Spolku pro obnovu venkova – ÚK, která se konala dne 9. prosince 2008 
od 10.00 hodin v Žalhosticích,  zasedání vedl Václav Tyl, předseda SPOV-ÚK. 
 
Přítomno: dle prezenční listiny 
Omluveni: starosta Lanc-Peruc,starostka Vernerová –Radonice a starosta Bejček-Nová Ves v Horách    
Předsedající  zahájil a konstatoval, že je zasedání usnášení schopno. 
Zapisovatelem zasedání určil Vackovou Alenu. 
 
Program: 1) kontrola usnesení 
                2) informace ze zasedání SPOV ČR-Valná hromada 
                3) informace o připravované novele stavebního zákona 
                4)  příprava Valné hromady SPOV-ÚK  
                5) stanovení termínů a konání předsednictva v roce 2009 
                6) různé 
 
1)  Místopředsedkyně Trnková provedla kontrolu usnesení z  ll/2008. 
   - Platby příspěvku – dlužníci byli znovu písemně oslovení, jedná se stále o stejné 3 obce 
   - bylo projednáno obsazení komisí Kraje.  
     Byl zaslán dopis s nabídkou konkrétních jmen starostů, kteří mají zájem pracovat v komisích,    
     hejtmance, radní Ryšánkové a za své si tento úkol vzal i Mgr.Seifert – zastupitel. 
   - Internetové stránky SPOV – ÚK, již začaly plnit svůj úkol. Adresa web.stránek: spovuk.cz 
   - Členské obce mohou zaslat foto obce a kontakt na své stránky na adresu: 
      knob@ilimes.cz ( správce stránek), všechny informace budou nyní uloženy na našich stránkách. 
   - Zápisy jsou zasílány všem členům a budou umísťovány na stránkách. 
 
2) Je třeba se seznámit s připravovanou novelou stavebního zákona. Připomínky k zákonu směřovat na  
    paní Harnovou, podpořit celostátní aktivitu v připomínkování stavebního zákona. 
   Tento bod bude  součástí programu  Valné hromady SPOV ÚK, který bude v únoru 2009. 
   Odpovídá: předseda  
 
3) Předseda informoval o průběhu Valné hromady SPOV ČR. Novým předsedou se stal pan  Eduard  
    Kavala, starosta Bělotín, I. místopředseda je senátor Jiří Žák a II. místopředseda je pan Radan Večerka. 
    Celý průběh valné hromady je na stránkách Spolku ČR. 
 
4) Valná hromada se bude konat dne  10. února 2009. Místo konání bude buď v budově Kraje v Ústí    
    nad Labem, pokud nedojde k dohodě o pronájmu a zajištění místnosti, bude VH v Litoměřicích   
    v zasedaní  místnosti Města Litoměřice. 
    Zajištění prostor v Ústí n.L. : Seifert, Tyl 
    V případě jednání v Litoměřicích: zajistí: Vacková 
    Program VH bude stanoven na lednovém zasedání předsednictva. 
   Odpovídá: Trnková, Vacková 
 
5) Termíny a místo konání zasedání SPOV ÚK v roce 2009  : 
    Zasedání předsednictva se bude konat vždy 2. úterý v měsíci od 10.00 hodin v 8. patře 
    v kanceláři  č. 488  v budově  Kraje v Ústí nad Labem. 
    První schůze předsednictva se uskuteční dne 13. ledna 2009 od 10.00 hodin.     
     
 
 



    Na toto jednání bude přizvána i předsedkyně kontrolního výboru pí. Bauerová, starostka Vrutice. Budou    
    ji předloženy účetní doklady za rok 2008 ke kontrole. 
    Odpovídá: Vacková 
    Předseda a Mgr.Seifert zajistí setkání s hejtmankou ÚK v měsíci lednu 2009. 
    Termín: do 31.l.2009       zajistí: předseda, Mgr.Seifert 
 
6) různé  
    Nebyly připomínky 
 
Zapsala: Vacková 
 
 
 
 
 


