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SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE  
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA 
 která se konala dne 14.dubna 2009  

 
 
Jednání schůze předsednictva se konalo v Ústí nad Labem od 9:00 hod., ukončeno bylo v 11,00 hod. Jednání 
řídil předseda Václav Tyl. 
 
Přítomno: 8  členů  (viz prezenční listina) 
Omluvena: Vacková Alena 
Neomluveni: 0  
Hosté: Ing Josef Šenfeld- poslanec PSP ČR a Ing.Josef Svoboda – vedoucí oddělení regionálního 

rozvoje KÚ ÚK 
 
Předseda konstatoval, že zasedání předsednictva SPOV ÚK je schopno se usnášet. Zapisovatelem 
 dnešní schůze předseda určil paní Marii Cimrovou. V úvodu přivítal pana Ing Josefa Šenfelda 
poslance PČR a Ing.Josefa Svobodu z regionálního rozvoje ÚK. 
 
Předseda přednesl návrh programu jednání: 
 
Program:  

1. Schválení programu a určení zapisovatele 
2. Kontrola usnesení z valné hromady 
3. Novela zákona o prodeji státní půdy a ochrana zemědělského půdního fondu 
4. Soutěž vesnice roku 
5. Informace ze zasedání předsednictva SPOV ČR 

 
1. Schválení programu a určení zapisovatele 

K navrženému programu nebylo připomínek. 
Usnesení: 
VH schvaluje program zasedání. 
Hlasování: 
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 
 

2. Kontrola usnesení z VH 12.3.2009 
Místopředsedkyně paní Trnková provedla kontrolu usnesení z poslední VH. Konstatovala, že je  
vše splněno ( pozvání Ing.Šenfelda poslance PČR - novela zákona o půdě, obec Dobrná zaslala 
1 950 Kč na účet SPOV ÚK). 
Usnesení: 
VH bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z poslední VH. 
Hlasování: 
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 
 

3. Novela zákona o prodeji státní půdy a ochrana zemědělského půdního fondu  
Pan Ing.Šenfeld seznámil zúčastněné s možností připomínkování těchto zákonů např. 
prostřednictvím zemědělského výboru (do 7.5.), nebo připomínky zasílat našim poslancům. 
K tomuto tématu by měl být seminář v Parlamentu ČR.  
Pan Bejček měl na pana poslance dotaz ohledně prodeje státní půdy spekulantům, kteří půdu 
skupují a obec nemá možnost s tímto nic podniknout, pokud nemá schválený územní plán. Obec 
takto přichází o pozemky k možné budoucí zástavbě, pozemky cest apod. Pan Šenfeld nabídl 
pomoc při řešení aktuálních problémů jednotlivých obcí, zástupci obcí se mohou na něho obrátit 
prostřednictvím e-mailu nebo se mohou obrátit na poslance ve svém regionu. Paní Trnková 
navrhovala, že by bylo nejlepším řešením, převedení pozemků na obce. 
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4. Soutěž vesnice roku 
Pan Tyl a pan Kopecký podali informaci o školení členů hodnotící komise v Modré, které 
organizovalo MMR. Předseda hodnotící komise požádá paní hejtmanku o její záštitu nad 
soutěží VR 2009. V případě pokud bude velký počet přihlášených, požádá předseda paní 
hejtmanku o finanční prostředky na ocenění obcí, které získají diplomy. V krajském rozpočtu 
jsou alokovány v POV ÚK pouze prostředky pro obce, které obdrží ocenění stuhou. Hodnotící 
komise kraje bude svolána po domluvě s Ing.Kynčilovovou (předpoklad 19 týden). Obce budou 
znovu upozornění na termín podávání přihlášek, který končí dne 30.4.2009. Přihlášky je nutno 
zasílat na Ing.Lenku Kynčilovou, kontaktní místo MMR, Školní 5336 , 430 01 Chomutov. 
Komise bude pracovat ve složení - MMR - tajemnice komise Ing.Lenka Kynčilová, SPOV - 
vítěz soutěže 2007-  předseda Václav Tyl,vítěz soutěže 2008 - místopředseda Karel Kopecký, 
SMO - Alena Knobová, MZE-  Ing.Oldřich Beneš, MŽP - Ing.Ivana Větrovcová,MK – Mgr.Jiří 
Bureš, SKIP - Mgr.Ladislav Zoubek, KÚ – Karina Svobodová, Ing.Josef Svoboda. Dále byl 
předseda pověřen k sepsání žádosti spolku o navýšení finančních prostředků do POV ÚK pro 
příští rok. 
 

5. Informace ze zasedání předsednictva SPOV ČR  
Předseda seznámil předsednictvo se zápisem ze schůze SPOV ČR, který je v plném znění 
k nahlédnutí na stránkách www.spov.org 
• Celkový počet MAS v ČR je stošedesát, ministr podepsal podporu 32 nových MAS. Na 

plénu monitorovacího výboru byl předložen návrh MZE ČR, aby byla vzata jedna roční 
alokace z OSY I- pozemkové úpravy zhruba 800 mil.Kč a z tohoto balíku byly podpořeny 
nově vznikající MAS. Nejedná se o konec pozemkových úprav. Jedná se pouze o ponížení 
financí na jeden rok, ale pozemkové úpravy budou dále probíhat v omezeném rozsahu. 
• PRV- platby DPH – dle informace ředitele Ing.Sekáče by mělo být DPH v PRV 

neuznatelným nákladem pro obce. Mgr.Kavala a senátor Žák byli pověřeni iniciovat jednání 
k narovnání nespravedlivosti vůči malým obcím v PRV a úhradu DPH zafinancovat u 5 a 6 
kola z národních zdrojů.  
•  

6. Diskuse 
V diskuzi vystoupil pan Jan Bejček starosta obce Nová Ves v Horách s problematikou pošt na 
malých obcích. Na příští schůzi bude zařazen tento bod k jednání. Pan Bejček si připraví 
podkladové materiály k projednání. Pan Karel Kopecký navrhuje uspořádání tematického 
zájezdu do zahraničí, k celostátnímu vítězi soutěže Vesnice roku. 
 
 
Předseda ukončil zasedání v 11 hod poděkováním všem přítomným za účast na jednání. 
Příloha: vládní návrhy zákonů 
 
Příští předsednictvo se bude konat dne 12.května v 10 hodin v obci Nová Ves v Horách 
 
 
 
V Ústí nad Labem 14.4.2009 
 
Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………..…………………….. 
     
 
Předseda: p. Václav Tyl ……………………..………………………….    
 


