Spolek pro obnovu venkova ČR – Ústecký kraj
====================================
zápis ze zasedání Spolku pro obnovu venkova – Ústecký kraj, která se konala dne 13.ledna 2009 od 10.00
hodin v budově Kraje v Ústí nad Labem, zasedání vedl Václav Tyl, předseda SPOV-ÚK.
Přítomno: dle prezenční listiny
Omluveni: starosta Kopecký – Horní Podluží a starosta Bejček – N.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
3) příprava VH SPOV ÚK
4) kontrola hospodaření za rok 2008
5) různé
1) Pí.Trnková provedla kontrolu plnění usnesení a úkolů a konstatovala, že jsou plněny dle zápisu a
termínů.
Dopis Hejtmance Kraje byl zaslán, předseda spolu s p.Seifertem požádali o schůzku. Zatím nebyl
stanoven termín.
Znovu připomínáme členským obcím, aby zaslaly foto a kontakt na své stránky panu Knobovi.
Předsednictvo bere na vědomí
2) Pí.Cimrová informovala předsednictvo o průběhu jednání SPOV ČR v Praze:
- seznámila členy s tabulkou finančních prostředků, které jednotlivé Kraje dávají do programu POV a na
soutěž Vesnice roku.
- byly projednány podmínky soutěže Vesnice roku 2009 a je třeba podpořit účast v soutěži
- ing.arch. Florián připravil „Desatero pro kraj“
- na žádost SPOV ČR byla navržena paní Trnková jako kompetentní zástupce SPOV pro spolupráci
s tiskem a redaktorkou Zpravodaje SPOV ČR
Hlasování: pro: 7 proti: 1 zdržel se: 0
Paní Trnková bude pracovat jako „tiskový mluvčí“ SPOV ÚK
3) Valná hromada SPOV ÚK se bude konat dne 12. března 2009 od 14.00 hodin ve Vědomcích.
Předsednictvo se sejde ve Vědomcích před VH ve 12.30 hodin.
Přípravou a zajištěním včasného rozeslání pozvánek ¨spolu s materiály je pověřena:
Trnková, Cimrová, Vacková
termín: do 31.1.2009
Po zpracování přípravu bude provedena konzultace s předsedou a následně rozeslání pozvánek.
Návrh programu: 1) schválení programu a určení zapisovatele – Tyl
2) volba návrhové komise,ověřovatelů - Tyl
3) kontrola usnesení z VH 22.1.08 – Trnková
4) schválení statutu SPOV ÚK – Kopecký (Tyl)
5) výroční zpráva za rok 2008 – Tyl
6) hospodaření - Vacková
7) zpráva revizní komise – Macháček
8) návrh rozpočtu – Vacková
9) návrh činnosti – Cimrová
10) informace o soutěži Vesnice roku – Tyl,Vacková, Kopecký
11) vystoupení hostů
12) diskuse
Pozvat: Bc.Radek Vonka, člen Rady ÚK pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Antonín Terber, předseda Výboru pro zemědělství, životní prostředí a venkov
Ing. Josef Tachecí, předseda komise Fondu obnovy ÚK, RNDr. Zuzanu Kadlecovou, vedoucí
odboru regionálního rozvoje KÚ.
Ke schválení:Statut, výroční zpráva,revizní zpráva, zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2009 a návrh
činnosti na rok 2009
Informace a na vědomí: desatero pro kraj, stavební zákon, školství, Vesnice roku 2009.
Malé občerstvení na VH zajistí Vacková
4) Starostka Vacková předala účetní doklady předsedovi revizní komise Macháčkovi ke kontrole
Bude vypracována zpráva pro VH.
5) Různé:
Předseda SPOV ÚK zaslal předsednictvu SPOV ČR vyjádření k novele stavebního zákona ve znění, že
předsednictvo SPOV ÚK zastává názor na zachování stávajícího stavu stavebních úřadů.
Předseda informoval o situaci ohledně obce Dobrná (nevyřízená záležitost s úhradou faktury Ústeckému
kraji za pronájem sálu při zajištění VH v 2007). Do současné doby se obec Dobrná staví k celému
případu negativně. Jen zaslala el.poštou sdělení, že objevili razítko s logem SPOV – ÚK. Předseda
pověřil pí.Vackovou k dojednání schůzky přímo se starostkou obce Dobrná, osobní návštěvu provede Tyl,
Vacková (případně Cimrová nebo Trnková). Návštěva by měla proběhnout ještě do konání VH 12.3.2009.
Zapsala: Vacková

