
SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE 

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA
 která se konala dne 15.září 2009 na KÚ ÚK 

Jednání schůze předsednictva se konalo v zasedací místnosti KÚ ÚK od 10.00 hod., ukončeno bylo ve 12,00
hod. Jednání řídil předseda Václav Tyl.

Přítomno: 7  členů  (viz prezenční listina)
Omluvena: p.Vacková Alena, p.Trnková Marie
Neomluveni: 0 
Hosté: Ing.Oldřich Beneš,  Krajská agentura pro zemědělství a venkov MZ ČR

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. Kontrola usnesení 
2. Informace o účasti na výstavě ZŽ a prezentace kraje
3. Informace o Síti pro venkov - Ing.Beneš
4. Náměty na semináře ŠOV
5.        Různé – přihláška nového člena obec Březno u Chomutova 

1.  Kontrola usnesení 
Předseda  pan  Tyl  provedl  kontrolu  usnesení  z posledního  zasedání  předsednictva  SPOV.
Schůzka ohledně POV ÚK proběhne až v úterý 22.9.2009 od 10 hodin ve Vědomcích za účasti
pana starosty Seiferta a Kopeckého.
Usnesení:
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z posledního zasedání.
Hlasování:
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. Informace o účasti na výstavě ZŽ v     Českých Budějovicích  
 Paní Cimrová přednesla zprávu o účasti na semináři na ZŽ, všechny prezentace jsou na

stránce www.spov.org. 
 Pan Bejček upozornil na možnosti čerpání dotací z PRV pro malé obce i na obnovu

lesních cest a bezbariérového přístupu na úřady - výtahy.
 Semináře se za náš kraj zúčastnili starosta Jan Bejček, starostky Alena Knobová, Marie

Cimrová, Věra Petrů, Marie Trnková , Alena Vacková, Katka Tůmová.

3. Informace o Síti pro venkov - Ing.Beneš  
Vystoupil pan Ing.Beneš s námětem na uspořádání semináře v příštím roce, který by se týkal
bioplynových stanic. Dále upozornil na Zákon o půdě, který se projednává v parlamentu ČR.

4. Náměty na semináře ŠOV  
Předseda pan Tyl  seznámil  předsednictvo s návrhem seminářů  ŠOV, které by se měly týkat
MŽP, hospodaření s vodou a nízkonákladových metod pěstování chmele
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5. Různé  
Předseda pan Tyl informoval o nově přihlášené obci Březno u Chomutova do SPOV ÚK. Nový
člen bude uveden na stánkách spolku a pravidelně mu jako ostatním členům budou zasílány
zápisy a informace o činnosti spolku.

Příští schůze SPOV ČR se koná v Praze dne 6.10.09. 

Předseda ukončil zasedání ve 12 hod., poděkováním všem přítomným za účast na jednání.

Příští předsednictvo se bude konat dne 13.října v 10 hodin na KÚ ÚK v Ústí nad Labem.

V Ústí n.L. dne 15.9.2009

Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………..……………………..

Předseda: p. Václav Tyl ……………………..………………………….
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