
                     Spolek pro obnovu venkova ČR – Ústecký kraj 
                    ====================================

zápis ze zasedání předsednictva Spolku pro obnovu venkova – Ústecký kraj, které se konalo dne 9.6.2009
od 10.00 hodin v Ústí nad Labem, budově Krajského úřadu, skončeno ve 12.10 hodin, zasedání  
vedl Václav  Tyl, předseda SPOV-ÚK.

Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů
Omluveni: starostka Vernerová -Radonice 
Hosté: pozvána hejtmanka Kraje, omluvila se 4.6.09 prostřednictvím sekretariátu..  
Předsedající  zahájil a konstatoval, že je zasedání usnášení schopno.
Zapisovatelem zasedání určil Vackovou Alenu.

Program: 1) schválení programu 
                2) kontrola usnesení
                3) informace ze zasedání SPOV ČR
                4) program obnovy venkova ÚK 2010
                5) soutěž Vesnice roku 2009
                6) různé

1) Předseda seznámil předsednictvo s programem dnešního jednání, nebyly vzneseny žádné připomínky. 
    hlasování:  pro:  8   proti:  0  zdržel se:  0
    Program byl schválen.

2) Kontrolu usnesení z 15.5.2009 provedla starostka Cimrová.
- dopis ohledně pošt nebyl předán p.Trnkové nýbrž na zasedání SPOV ČR pro uveřejnění ve
zpravodaji.Situace okolo pošt se zatím uklidnila, ale je třeba i nadále věnovat této problematice
pozornost.

.
   - předseda požádal hejtmanku ÚK o záštitu nad soutěží Vesnice roku 2009, záštita byla přijata. 
     úkol splněn.

3) Starosta Bejček informoval o zasedání SPOV ČR v Praze ze dne 2.6.2009.
Na programu byl:
a)vývoj českého zemědělství
jedná se o generační problém, narůstá úbytek lidského potenciálu i polí
b)zemědělství na venkově
zemědělci jsou postiženi nízkými cenami za produkty, často na hraně návratnosti, značně se odráží dovoz
z venku, špatná politika v prodeji v řetězcích, kterým český a malý zemědělec nemůže konkurovat. Chybí
podpora a regulace státu, např. nařídit  50 % českých potravin v prodejně.
Odrážejí se drahé vstupy: nafta, stroje, hnojiva apod.
Špatné je rozdělení velkých polí na malá políčka, pěstování a přesuny mechanizace je velmi nerentabilní.
Odráží se i politika dotací a podmínek EU. Chybí specializované školy pro mladé, a ti navíc o
zemědělství nemají zájem, moc práce.  
Vystoupil vrchní ředitel Ústředního pozemkového úřadu Ing. Vítek ohledně pozemkových úprav. Na
závěr tohoto bodu došlo ke shodě, že je třeba vytvořit komisi z odborníků a řešit tento problém
komplexně.
c)veřejná služba v praxi
Zatím probíhá hlavně ve městech.



SPOV byly pozvány na výstavu „Země živitelka“  na den 28. srpna 2009 do Českých Budějovicích.

4) Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2009. 
SPOV ÚK navrhuje, aby pro rok 2010 byla opět stanovena kriteria  a s jejich podmínkami byli seznámení
všichni, kteří se tímto POV zabývají, i radní Kraje ( pak se nestane, že radní Vonka prohlásí na
zastupitelstvu Kraje č. 5  22.4.09, že kriteria pro rok 2009 stanovena nebyla).
I když jedním z kriterií je, že přednost  dostanou obce, které v předchozích letech neměly nebo nežádaly
o tuto dotaci, ve skutečnosti se k tomu nepřihlíželo, naopak obce,  které několik let zpátky dotaci neměly
( konkrétně obec Žalhostice) nedostaly a sousední obec čerpá téměř každoročně a v roce 2009 dostala
dokonce 2 dotace z POV ( V.Žernoseky). Takto vyhodnocený program dává možnost se domnívat, že
existují ještě i jiná nezveřejněná kriteria hodnocení ( např. politická).
Stávající vyhodnocení nebylo transparentní. Z těchto důvodů  SPOV ÚK  pozve na své zasedání  dne 7.
7. 2009 předsedu pracovní skupiny pro výběr projektů POV  Ing. Medáčka a paní starostku
Prachfeldovou,  aby předsednictvo informovali o  postupu výběru obcí v programu POV 2009.
zajistí pozvání: předseda p.Tyl                   termín: do 7. 7. 2009

SPOV ÚK navrhuje, aby při hodnocení žádostí z programu POV byla do budoucna vytvořena u každé
obce tabulka , ve které bude vyznačeno splnění či nesplnění jednotlivých kriterií. Pak se stane hodnocení
transparentní a předejde se tak zbytečnému podezírání při přidělování dotací.
 
Dále bude navrženo, aby  POV ÚK byl v novém rozpočtu  veden odděleně od soutěže Vesnice roku.

Předseda podal návrh na zvážení možnosti navýšení počtu obyvatel ze 2000 na 3000, protože některé
obce mají více částí a počtem převyšují 2000 obyvatel a tím pak nemohou žádat.
Tento bod bude předmětem jednání na zasedání 7.7.2009.
Po ujasnění těchto tří bodů bude návrh písemně zpracován a zaslán hejtmance Kraje.
Zajistí: předseda Tyl a místopředsedkyně Trnková               termín: 31.7.2009 

5) Finanční ocenění obcí, které získají diplom nebyla dosud vyřešena.  Předseda seznámil předsednictvo
s dopisem, který obdržel od hejtmanky. V dopise jej odkázala na Ing. Šaškovou, se kterou má řešit
finanční ocenění obcí. Ing. Šašková po telefonu s panem předsedou přišla na zasedání předsednictva. Ta
konstatovala, že SPOV ÚK musí požádat o dotaci z  Fondu hejtmanky na ocenění obcí,  které získají
diplomy. Po ujasnění podstaty věci, že SPOV nebude žádat,  protože pak by odměňoval  SPOV ÚK a ne
Kraj.  Jedná se přece o prestiž Kraje a ten by měl mít zájem ocenit vítězné obce. Ing. Šašková
konstatovala, že v tomto případě bychom měli jednat s Ing. Konopáskem. 
K jednání byl pověřen předseda SPOV ÚK.
Stejná situace byla i v loňském roce. Bylo by vhodné s tímto oceněním při tvorbě rozpočtu  Kraje na rok
2010 již  počítat.
SPOV ÚK navrhuje pro rok 2010 tyto částky:
Zlatá stuha – vítěz krajského kola                         500 tisíc
Modrá stuha – za spol. život                                  200 tisíc
Bílá stuha – za činnost s mládeží                           200 tisíc
Zelená stuha – za péči o zeleň a živ.prostředí        200 tisíc
Oranžová stuha- za spolupráci se zem podnikem  200 tisíc
Celkem za stuhy                                                   1 300 tisíc
za diplomy 7 x 25 tisíc                                             175 tisíc
Celkem  za soutěž Vesnice roku                         1 475 tisíc
SPOV ÚK poděkuje hejtmance za převzetí záštity nad soutěží, pomoc Kraje s dopravou hodnotitelů a
Zajištění fotodokumentace a brožury o soutěži.
zajistí: předseda Tyl                       termín:   do 31.8.2009



Proplacení nákladů spojených s vyhodnocením soutěže VR 2009 (cestovné, noclehy apod.) zajistí
pí.Vacková prostřednictvím našeho SPOV ÚK. Následně bude přefakturováno SPOV ČR p.Harnové.

6) různé:
- pí. Vacková navrhuje, aby předsednictvo schválilo pokladní hotovost ve výši 1000,- Kč na drobné 
  výdaje – poštovné apod..
  hlasování: pro:  8   proti:  0  zdržel se:  0
 Předsednictvo schválilo pokladní hotovost ve výši 1000,- Kč na drobný nákup.

- předseda pověřil starostku Vackovou, aby provedla kontrolu stránek SPOV ÚK tak, aby byly všechny  
  zápisy předsednictva za rok 2009 uveřejněny na stránkách. 
  zajistí: Vacková                   termín: do 7.7.2009
-předseda zajistí uložení výsledků soutěže Vesnice roku 2009 na stránky SPOV ÚK.
 zajistí : předseda, Vacková                termín: do 7.7.2009

- Mgr. Seifert informoval o setkání s exministrem Gandalovičem v Třebívlicích.  Bylo mu poděkováno za
spolupráci s malými obcemi a pomoc malým obcím.

Zapsala: Vacková

                                                                       ………………………………
                                                                          předseda SPOV ÚK


