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SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE  
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA 
 která se konala dne 15.května 2009 v obci Nová Ves v Horách  

 
 
Jednání schůze předsednictva se konalo v obci Nová Ves v Horách od 10.00 hod., ukončeno bylo v 12,00 
hod. Jednání řídil předseda Václav Tyl. 
 
Přítomno: 8  členů  (viz prezenční listina) 
Omluvena: pí.Vacková Alena 
Neomluveni: 0  
 
 
Předseda konstatoval, že zasedání předsednictva SPOV ÚK je schopno se usnášet. Zapisovatelem 
 dnešní schůze předseda určil paní Marii Cimrovou.  
 
Předseda přednesl návrh programu jednání: 
 
Program:  

1. Schválení programu a určení zapisovatele 
2. Kontrola usnesení z valné hromady 
3. Informace ze zasedání SPOV ČR 
4. Problematika pošt na malých obcích 
5. POV ÚK – kriteria hodnocení 
6. Různé 

 
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  
Místopředsedkyně paní Trnková provedla kontrolu usnesení z posledního zasedání 
předsednictva SPOV . Pan Bejček připravil pro dnešní jednání materiály týkající se 
problematiky pošt na malých obcích. 
Usnesení: 
VH bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z posledního zasedání. 
Hlasování: 
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 
 

3. Informace ze zasedání SPOV ČR 
• Pan Kopecký seznámil předsednictvo s porovnáním krajských POV z pohledu výše 

příspěvků krajů (porovnání předáno všem členům předsednictva). Dále upozornil na 
připomínky k novele stavebního zákona, které vypracoval Ing.arch.Florian ( připomínky 
jsou na stránkách www.spov.org).  

• Konference „Agrární perspektivy“ bude na ČZU Praha ve dnech 15. a 16.září 2009. 
•  PRV – MZE - DPH u 5.kola bude jako uznatelný náklad. Spolufinancování z krajů u 

tohoto programu není možné. Je zde velký převis žádostí, připravují se nové 
podmínky a uvažuje se o snižování výše dotace?  

• Seminář k pozemkovým úpravám bude v senátu dne 19.5.2009. 
• NS MAS a KO NS MAS – setkání se uskuteční  18.- 19.6.2009 v Hradci nad Moravicí. 
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Na příští schůzi v červnu bude na programu zemědělství na venkově.  
4. Problematika pošt na malých obcích 

Vystoupil pan Jan Bejček starosta obce Nová Ves v Horách s problematikou pošt na malých 
obcích a všem předal podkladové materiály.  
Úkol: 
Do 9.6.2009 předá pan Bejček paní Trnkové dopis ohledně pošt, jako podklad do Zpravodaje 
SPOV ČR. 
 

5. POV – ÚK 2009 – kriteria hodnocení 
V reakci na vystoupení Bc.Radka Vonky, člena Rady Ústeckého kraje, který na zastupitelstvu 
ÚK č.5 dne 22.4.2009 předkládal návrh na schválení dotací, se na  členy předsednictva SPOV-
ÚK  obracejí starostové malých obcí s žádostí o sdělení, podle jakých kriterií byly hodnoceny 
žádosti jednotlivých obcí o dotace z POV ÚK. 
 Dle vyjádření Bc.Vonky na zasedání,  kriteria pro hodnocení dotací  nebyla..V důvodové 
zprávě pro zastupitelstvo však uvedena, že výběr probíhal na základě schválených kriterií. Dále 
bylo konstatováno, že budou upřednostněny malé obce a ty , které v minulých letech byly méně 
úspěšné, což nebylo dodrženo. Příloha č.1 byla pouze soupisem žadatelů a příloha č.2 těch obcí, 
kterým byla přidělena dotace, bez konkrétného hodnocení. Vyhodnocení tudíž dle názoru 
starostů není transparentní. 
Pro příští rok bude podán návrh, aby příjemcem podpory mohly být i obce do 3000 obyvatel. 
Jedná se o obce které mají několik  přidružených částí a v součtu přesahují stávající hranici 
2000 obyvatel.Vzhledem k počtu žadatelů o dotaci předsednictvo doporučí pro příští rok navýšit 
finanční částku do POV ÚK ale i soutěže Vesnice roku, která má stále stoupající tendenci. 
Úkol: 
Předseda požádá paní hejtmanku o záštitu  nad soutěží Vesnice a roku Ústeckého kraje roku 
2009. Zároveň požádá o finanční příspěvek k diplomům pro oceněné obce. 
 

6. Různé 
Pan předseda informoval o regionálním setkání v rámci zřízení Celostátní sítě pro venkov pro 
okresy Litoměřice (2.4.09 v Litoměřicích),  Chomutov, Most, Teplice, Ústí n.L.,( 23.4.09 v 
Mostě-Velebudicích). Bližší informace lze získat přímo na pracovištích Ministerstva 
zemědělství, Agenturách pro zemědělství a venkov  v Ústí n.L., Ing.Beneš a Litoměřicích 
Ing.Zemanová. 
 
Příští schůze SPOV ČR v Praze dne 2.6.09  se z důvodů účasti v hodnotitelské komisi VR 
nezúčastní předseda SPOV ÚK. Po dohodě zajistí účast p.Trnková,Lanc nebo Seifert.  
 
 
Předseda ukončil zasedání ve 12 hod., poděkováním všem přítomným za účast na jednání. 
Následovala prohlídka obce Nová Ves v Horách.  
 
Příští předsednictvo se bude konat dne 9.června v 10 hodin na KÚ ÚK v Ústí nad Labem. 
 
 
 
V Chodounech  20.5.2009 
 
Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………..…………………….. 
     
 
Předseda: p. Václav Tyl ……………………..………………………….    
 


