Spolek pro obnovu venkova ČR – Ústecký kraj
====================================
zápis ze zasedání předsednictva Spolku pro obnovu venkova – Ústecký kraj, které se konalo dne
7.7.2009 od 10.00 hodin v Ústí nad Labem, budově Krajského úřadu, skončeno ve 12.15 hodin, zasedání
vedl Václav Tyl, předseda SPOV-ÚK.
Přítomno: dle prezenční listiny
Omluveni: místostarostka Trnková – Úštěk a starosta Mgr.Seifert – Třebívlice
Hosté: Ing. Medáček – starosta Budyně n.O. a starostka Prachfeldová – oba pracovní skupina POV ÚK
Mgr. Šnýdlová - ŠOV Liběšice
Předsedající zahájil a konstatoval, že je zasedání usnášení schopno.
Zapisovatelem zasedání určil Vackovou Alenu.
Program: 1) schválení programu jednání
2) kontrola usnesení
3) POV ÚK 2010
4) návrh „rámcové smlouvy o spolupráci SPOV ÚK a ŠOV Liběšice
5) soutěž Vesnice roku 2009
6) různé
1) Předseda seznámil předsednictvo s programem, nebyly podány žádné připomínky
hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
2) Starostka Cimrová provedla kontrolu usnesení ze dne 9. 6. 2009
bod 4) – pozvání zástupců pracovní skupiny POV – splněn
- zvážení navýšení počtu obyvatel ze 2000 na 3000 v podmínkách POV – úkol trvá- září 2009
bod 5) – poděkování hejtmance za převzetí záštity nad soutěží Vesnice roku 2009, zajištění
fotodokumentace a dopravy – předseda – úkol trvá – do 31.7.2009
bod 6) – kontrola stránek SPOV ÚK – Vacková – úkol trvá – do 31.7.2009.
3) Předseda pozval Ing. Medáčka a starostku Prachfeldovou – členy pracovní skupiny POV ÚK, aby
předsednictvo informovali o průběhu výběru obcí při přidělování dotací z programu POV ÚK 2009.
Po široké a obsáhlé diskusi zdůraznil starosta Kopecký, že by mělo být hlavně dbáno na to, aby komise
zůstala nepolitická, starostka Cimrová konstatovala, že to asi půjde velmi těžko, neměli by vyškrtávat
obce s tím, že tyto nedostanou, ještě před projednáním pracovní skupiny.
Ing. Medáček informoval, že se v září budou upravovat kritéria hodnocení.
Předsednictvo navrhuje, aby hodnocení POV bylo veřejnou listinou, aby bylo jasné a průhledné. Je
smutné, že 20 let po „revoluci“ se bojíme něco říci, aby se nám to nevrátilo politicky s dopadem i na
obec, kterou zastupujeme.
Mgr: Šnýdlová – zda by nebylo možné, aby z programu POV mohla čerpat i ŠOV.
Pracovní skupina by měla mít větší váhu při hodnocení a její návrh by měl být více respektován Radou i
Zastupitelstvem ÚK.
Předsednictvo navrhuje, aby soutěž Vesnice roku 2010 byla oddělena od dotace POV.
Soutěž je v první řadě prezentací úspěchu Kraje jako celku.
Předsednictvo SPOV ÚK plně podporuje práci pracovní skupiny. Požadujeme, aby byla aktualizována
pravidla POV pro rok 2010 a aby byla po vyhodnocení pracovní skupinou dodržována.
K tomuto tématu se ještě vrátí předsednictvo na svém jednání v září 2009.
Předsednictvo tento bod jednání ještě neuzavírá, celou situaci okolo programu POV 2010 bude i nadále

sledovat, konzultovat s pracovní skupinou a bude se jím intenzivně zabývat.
4) Předsednictvo se podrobně seznámilo s rámcovou smlouvou mezi SPOV ÚK a ŠOV Liběšice.
Předsednictvo smlouvu schvaluje. Smlouva i veškeré informace o spolupráci se ŠOV Liběšice budou
umístěny na stránkách SPOV ÚK.
Hlasování:: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Předsednictvo schválilo rámcovou smlouvu mezi SPOV ÚK a ŠOV Liběšice a pověřuje předsedu
k jejímu podpisu.
5) Předseda informoval o průběhu a o výsledku soutěže Vesnice roku 2009.
Předsednictvo bere na vědomí
6) různé:
- další zasedání předsednictva bude 8. září 2009 od 10.00 hodin v budově Kraje
- SPOV ÚK obdržel 20 vstupenek na výstavu „Země živitelka“ v Českých Budějovicích.
Členové, kteří mají zájem výstavu navštívit a chtěli by vstupenku, zašlete žádost na adresu:
starostazalhostice@seznam.cz
Vstupenka Vám bude zaslána poštou.
Litoměřicko - předpoklad výjezdu na výstavu je 28. 8. 2009 – závazné přihlášky na stejné adrese
do 31.7.2009.
Doprava bude zajištěna.
- předseda informoval, že v době od 18. do 26. 7. 2009 čerpá dovolenou, v případě potřeby zastupuje
místopředsedkyně Trnková Marie – Úštěk.
Zapsala: Vacková
………………………………………..
předseda Václav Tyl

