Spolek pro obnovu venkova ČR – Ústecký kraj
====================================
zápis ze zasedání Spolku pro obnovu venkova – Ústecký kraj, která se konala dne 12. února 2009
od 12.00 hodin v budově Kraje v Ústí nad Labem. Zasedání vedl Václav Tyl, předseda SPOV-ÚK.
Přítomno: dle prezenční listiny
Omluveni: starostka Vernerová –Radonice a místostarosta Marie Trnková - Úštěk
Ing. Beneš – MZ a A.Terber-Kraj
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) Vesnice roku 2009
4) POV 2009
5) příprava VH SPOV ÚK
6) různé
1) Předseda provedl kontrolu úkolů a usnesení. Jednání v obci Dobrná proběhlo 2. února. Jednání se
účastnil p.Tyl a p. Trnková. Paní starostka Šrámková byla velice vstřícná a přislíbila uhrazení částky
1950,- Kč v době do jednání VH. Obec Dobrná vystoupila ze SPOV.
2) P.Tyl a p. Cimrová informovali o průběhu jednání SPOV ČR v Praze dne 3.2.09.
Zde bylo projednáno: desatero pro kraje, podmínky a soutěž Vesnice roku 2009. Mgr. Petr Bek
informoval o „Veřejné službě“ , která se začíná rozbíhat (písemné informace v příloze). Starosta Bejček
upozornil, že v časopise „Moderní obec“ k tomuto tématu byl zajímavý článek.
Stavební zákon – situace zůstává beze změn, žádná dosavadní pracoviště se nebudou rušit.
3) Soutěž Vesnice roku 2009
Školení předsedy a místopředsedy komise pro soutěž Vesnice roku 2009 bude 19. a 20. 3. 2009 v obci
Modrá. Účastní se p.Tyl – VR 2007 a p. Kopecký – VR 2008. Přizván je zástupce RR ÚK ing. Svobodu
+ 1. Podmínky soutěže Vesnice roku 2009 jsou již dopracovány a budou vyhlášeny na Dni malých obcí
v Praze 10.3.2009.
P.Cimrová informovala o nejasnostech při podávání žádosti o dotaci pro vítěze zelené stuhy v roce 2008.
SPOV bude i nadále vyvíjet iniciativu, aby se do soutěže zapojilo co nejvíce obcí, aby ukázaly, co je
možné dokázat.
4) POV 2009
Na stránkách KÚ byla vyvěšena výzva a pravidla pro podávání žádostí do POV ÚK 2009.
Předsednictvo navrhne Kraji, aby člen předsednictva SPOV-ÚK byl pro rok 2010 členem pracovní
skupiny pro výběr projektů POV ÚK. Předsednictvo se rozhodlo pro Karla Kopeckého (starosta vítězné
obce VR 2008). V sedmnáctičlenné pracovní skupině pro výběr projektů POV ÚK 2009 jsou členové
SPOV ÚK: pí. Prachfeldová – obec Světec, Ing. Medáček - město Budyně nad Ohří a p. Bartoň - obec
Staňkovice, okres Louny.
Je třeba prosadit, aby členem pracovní skupiny byl vždy starosta vítězné obce v soutěže Vesnice roku
Ústeckého kraje předcházejícího roku.
V rozpočtu Kraje jsou pro rok 2009 schváleny finanční prostředky do Programu rozvoje venkova
Ústeckého kraje ve výši 4 747 tis.Kč..
Pro příští rok je třeba se pokusit, aby bylo na POV vyčleněno více finančních prostředků. S tímto

tématem vystoupil na zasedání zastupitelstva Kraje zastupitel Mgr. Seifert, kdy konstatoval, že:
18,4 % obyvatel bydlí na venkově ( 151531)
81,6 % obyvatel bydlí ve městech ( 671 734)
v kraji je 354 měst a obcí, z toho je 296 obcí a 58 měst
67,4 % rozlohy kraje tvoří venkov, tj. 359 352 ha
32,6 % rozlohy tvoří města, tj. 174 101 ha.
Aby se náš kraj v porovnání s ostatními kraji dostal alespoň do první třetiny, je potřeba v dalším období
ze strany Kraje výrazně zvýšit finanční podporu venkova v rámci POV.
5) příprava VH 13.3.2009
Předseda provedl kontrolu připravenosti valné hromady. Program byl stanoven a schválen. Pozvánky
byly rozeslány všem členům a pozvaným hostům.
Začátkem března bude poslána pozvánka ještě jednou a jako příloha bude:
- Statut SPOV-ÚK
- zpráva o hospodaření SPOV – ÚK za rok 2008
- návrh rozpočtu SPOV – ÚK na rok 2009
- návrh činnosti SPOV-ÚK na rok 2009.
Zajistí: Vacková
termín: 2.3.2009
6) různé
- P. Cimrová informovala o „Soutěži o nejkrásnější nádraží ČR“. Vyhlašovatelem je ASOCIACE
ENTENTE FLORALE CZ SOUZNĚNÍ, o.s., NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/b, 128 00 Praha 2,
mobil 777 581 983, e.mail: EntenteFlorale@email.cz .
Soutěž je veřejná, právo hlasovat mají všichni lidé, místní i turisté bez rozdílu věku. Každý člověk má
1 hlas. Hlasovat lze: 1) na adrese : nejkrasnejsinadrazi@cd.cz
2) písemně na výše uvedenou adresu.
Návrhy stanic a nádraží zasílejte do 15. května 2009, 10 finalistů bude vyhlášeno 20.května 2009. Pak
proběhne hlasování pro jedno nádraží z 10 vybraných do 10 června 2009. Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže bude 18. června 2009. Termíny dalších ročníků budou obdobné.
- P. Tyl seznámil předsednictvo s akčním plánem celostátní sítě pro venkov – ing. Beneš ZA MZ. Po
zjištění více informací budou materiály rozeslány všem členům.
- Předseda informoval o schůzce s hejtmankou kraje, která se uskuteční 24.2. 2009.
- do plánu činnosti na rok 209 je třeba zahrnout:
- převody majetku PF do majetku obcí bezplatně i sportoviště a kulturní
- to samé od Úřadu pro zastupování státu
- vyvíjet tlak, aby došlo k uzávěře vydávání pozemků PF
- převod komunikací z majetku PF aby byl pouze do majetku obcí.
Další nápady a inspirace pošlete na adresu: mcimrova@tiscali.cz, aby mohly být zapracovány do
plánu činnosti SPOV.
Zapsala: Vacková
Předseda SPOV-ÚK: …………………………..

