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SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE  
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA 
 která se konala dne 13.října 2009 na KÚ ÚK  

 
 
Jednání schůze předsednictva se konalo v zasedací místnosti KÚ ÚK od 10.00 hod., ukončeno bylo ve 12,30 
hod. Jednání řídil předseda Václav Tyl. 
 
Přítomno: 8  členů  (viz prezenční listina) 
Omluvena: p.Vacková Alena 
Neomluveni: 0  
Hosté: Alena Knobová - SMO ČR, Ing.Svoboda – RR KÚ ÚK, Ing.Medáček CSc.MBA , 

Antonín Terber – přededa výboru zemědělství 
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. Program rozvoje ÚK v roce 2010 
2. Vesnice roku ÚK 2010 – zajištění soutěže a spolupráce s ÚK 
3. Informace z jednání SPOV ČR 
4. Různé 
 
 

1. Program rozvoje ÚK v roce 2010 
Předseda pan Tyl seznámil přítomné s předpokládanou alokací finančních prostředků do POV 
ÚK na rok 2010 ve výši 25 mil.Kč. V této částce nejsou prostředky na ocenění Vesnice roku 
2010. Pro rok 2009 bylo vyčleněno z rozpočtu kraje 33 mil. a z toho 1 mil.na soutěž vesnice 
roku. Starostové by uvítali dostupnost výsledku hodnocení projektů na internetu.  
Pan Ing.Medáček pohovořil o POV za uplynulá léta a vysvětlil proč se snižuje počet oblastí 
podpory ve kterých je možno požádat o dotaci. Žádosti do POV ÚK jsou jednoduché pro 
vyplnění a proto jsou vhodné zejména pro malé obce. Pro rok 2010 by doporučil omezit oblast 
podpory na tvorbu územních plánů a omezit finanční prostředky u rozvojových dokumentů 
a ponechat výzvu na VO a VR v souvislosti s projekty ČEZ. Další možností je jít cestou větší 
spoluúčasti obcí, bylo by dobré zohlednit i počty obyvatel obce. Doporučuje zachovat počet 
obyvatel jako v loňském roce s tím, že obce do 3000 obyvatel, které mají místní části do 150 
obyvatel mohou požádat pro jednu místní část o dotaci. V této době RR ÚK připravuje novou 
směrnici pro žadatele POV ÚK 2010. 
Paní Knobová  zástupce SMO ČR by doporučovala zohlednit i možnost podávání žádostí 
místních částí obcí, doporučila opět zařadit do programu školy a školky. Dříve POV zajišťovalo 
jen ministerstvo, nyní finanční prostředky přešly na kraje a každý kraj si je přerozděluje dle 
svého uvážení. Při přechodu z ministerstev na kraje bylo asociací krajů zaručeno, že všechny 
finanční prostředky na POV budou plně využity v tomto programu, ale v mnoha případech se 
tak neděje. Výše příspěvku se zdá být pro mnohé malá, ale malé obce je postupně využívají při 
obnově vesnického prostoru a je to zde vidět i při hodnocení soutěže vesnice roku.  
Pan Terber by uvítal možnost podávání žádostí i pro místní části obcí, měl by se zohlednit i 
počet obyvatel i když v tomto programu nejsou vysoké částky příspěvku. 
Ing.Svoboda ubezpečil, že žádost včetně podávání a přijímání bude zachována ve stejné 
jednoduché podobě tak jako loni, aby žadatelé mohli žádosti zpracovávat převážně sami, bez 
další administrativní zátěže.  
Pan Seifert upozornil, že pro obce s počtem obyvatel vyšším jak 500 je vyhlášeno málo 
dotačních programů, které mohou využít. ROP je prakticky nevyužitelný, zatím z něho čerpaly 
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převážně města. Venkovské prostředí tvoří cca 70% Ústeckého kraje a proto by měly být obce 
více podporovány a vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj. Vždyť většina návštěvníků  
i obyvatel využívá venkov ke svému odpočinku a turistickým výletům. Porovnáním statistiky 
ostatních krajů se náš kraj pohybuje ve spodní polovině, odpovídající částka na rozlohu a počet 
obyvatel obcí by odpovídala částce ve výši 38mil.Kč na POV. 
Pan Ing.Medáček společně s Ing.Svobodou navštívili obce, které realizovali projekty s pomocí 
POV ÚK a konstatoval, že finanční prostředky jsou maximálně a účelně využity v obnově 
vesnic. 
Pan Lanc podporuje myšlenku zařazení oblasti podpory – vyvolanou investici ČEZ. 
Doporučoval by stanovit počet obyvatel do 3000 u obcí, které mají své místní části. 
 
 

2. Vesnice roku ÚK 2010 – zajištění soutěže a spolupráce s ÚK  
Předseda pan Tyl zhodnotil předešlé ročníky soutěže vesnice roku. Soutěž má v kraji neustále 
vzrůstající tendenci, například v roce 2008 bylo zapojeno 19 obcí a v roce 2009 již 21 obcí. Je 
nutné oslovit dosud nezapojené obce, aby se do soutěže přihlásili a představili svoje úspěchy a 
zajímavosti. Každá obec má určitě co nabídnout, zejména by se mělo přihlásit více obcí 
z okresu Teplice, Most, Louny, Chomutov, Ústí nad Labem. Okres Litoměřice bývá tradičně 
zastoupen ve větší míře. Čím více bude soutěžit obcí, tím ukážeme více krás našeho venkova. 
Krajská hodnotitelská komise má max.10členů, kde jsou zastoupeni krajští vítězové, MMR- 
tajemník komise, MŽP-Spolek pro zahradní a krajinářskou tvorbu, MK, NPÚ, Svaz knihovníků, 
ÚK odbor kultury, MZE ČR, SMO ČR, odbor RR ÚK, SPOV ÚK.  
V roce 2009 vynaložil KÚ ÚK 1mil.Kč pro stuhy, za Zlatou stuhu 500,-tis.Kč, ostatní stuhy 
125,-tis.Kč. V této částce nebyly alokovány finanční prostředky pro obce oceněné diplomem a 
bylo o ně již po dva ročníky požádáno z Fondu hejtmanky. V roce 2009 obdrželo diplomy 7 
obcí se symbolickým šekem 20 000,-Kč. Mimořádná ocenění jsou bez finanční odměny.  
Finanční situace není v současné době příznivá a proto navrhujeme, aby finanční částka pro 
soutěž Vesnice roku 2010 zůstala na úrovni roku 2009 ve výši 1mil.Kč s tím, že prostředky 
budou přerozděleny následovně.  
Zlatá stuha pro vítěze krajského kola ve výši 300 tis.Kč 
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí ve výši 125 tis.Kč  
Modrá stuha za společenský život ve výši 125 tis.Kč  
Bílá stuha za činnost mládeže ve výši 125 tis.Kč 
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu ve výši 125 tis.Kč 
Diplomy pro 8 obcí ve výši 25 tis.Kč celkem 200 tis.Kč  
Vzhledem k tomu že pro rok 2010 je navrženo do POV ÚK 25 mil.Kč tj. o 8 mil Kč méně než 
v roce 2009 navrhujeme, aby částka pro soutěž vesnice roku ÚK ve výši 1 mil.Kč byla součástí 
Fondu rozvoje Ústeckého kraje samostatně.  
Zajištění soutěže a spolupráce s RR ÚK na úrovni kraje je na velmi dobré úrovni. KÚ zajišťuje 
fotodokumentaci, propagační brožury a zhotovení tabulí pro vítězné obce, poskytnutí dopravy a 
účast v hodnotící komisi aj. 
Předseda na dnešní jednání pozval radního pro regionální rozvoj pana Bc.Vonku, k seznámení 
s našimi návrhy. Vzhledem k tomu, že se pan Bc.Vonka nedostavil, bude požádán o osobní 
jednání ¨k tématu POV ÚK a soutěže vesnice roku. 
Vyhlášení dalšího ročníku soutěže vesnice roku se předpokládá v měsíci březnu 2010 na Dnu 
malých obcí tak jako každoročně, na internetových stránkách MMR budou zveřejněny 
podmínky soutěže. 
 
Usnesení: 
Předsednictvo pověřuje pana Tyla a pana Seiferta k projednání záležitostí POV ÚK a vesnice 
roku s panem Bc.Vonkou. 
Hlasování: 
Pro:  8   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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3. Informace z jednání SPOV ČR 
Dle informace tajemnice SPOV ČR Ing.Harnové mají všichni členové SPOV Ústeckého kraje 
uhrazeny členské příspěvky na rok 2009 jako první v rámci celé ČR. Bližší podrobnosti z 
jednání SPOV naleznete na stránkách www.spov.org .  
 
Valná hromada SPOV ČR se uskuteční v Praze dne 1.12.2009 v Senátu ČR. V listopadu 
obdrží všichni členové SPOV ÚK pozvánku i s plnou mocí. V případě, že se zástupce člena 
spolku nebudete moci zúčastnit, zašle pověření předsedovi spolku nebo jinému zástupci, 
který se valné hromady zúčastní. 
        odpovídají: všichni členové SPOV ÚK  
 
 

4. Různé 
Celostátní setkání škol obnovy venkova 2009 se koná ve dnech 11.-13.listopadu v Klenčí pod 
Čechovem. 
Dne 10.11.2009 se koná Den malých obcí v Praze od 9 hodin, program včetně přihlášky je na 
www.triada.cz. 
 
 
Předseda ukončil zasedání ve 12:30 hod., poděkováním všem přítomným za účast na jednání. 
 
 
 
Příští zasedání spolku ÚK se uskuteční v Nové Vsi v Horách, v předpokládaném termínu 
27.11. - 28.11., termín bude ještě upřesněn. Součástí zasedání bude i návštěva sousední 
obce v SRN.  
 
 
 
 
V Ústí n.L. dne 13.10.2009 
 
Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………..…………………….. 
 
 
Předseda: p. Václav Tyl ……………………..…………………………. 


