SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA
která se konala dne 27. listopadu 2009
Jednání schůze předsednictva se konalo v obci Nová Věs v Horách od 10 hod. Jednání řídil předseda pan
Václav Tyl.

Přítomno:
Omluvena:
Neomluveni:
Hosté:

7 členů (viz prezenční listina)
Vacková Alena, Lanc Antonín
0
Omluvena paní Alena Knobová, členka předsednictva SMO ČR

Předseda v úvodu přivítal přítomné, konstatoval že zasedání předsednictva SPOV ÚK je schopno se
usnášet. Zapisovatelem dnešní schůze předseda určil paní Marii Cimrovou.
Předseda přednesl návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Návrh programu jednání
Kontrola usnesení
Informace o zajištění POV a soutěže Vesnice roku 2010
Možnosti rozšíření člencké základny SPOV ÚK
Informace ze semináře ŠOV v Klenčí pod Čerchovem
Valná hromada SPOV ČR v Praze
Příprava Valné hromady SPOV ÚK
Diskuse

1. Návrh programu jednání
K předloženému navru programu jednání nebylo připomínek.
Usnesení:
Předsednictvo schvaluje předložený program zasedání.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
2. Kontrola usnesení
Místopředsedkyně paní Trnková provedla kontrolu usnesení z posledního zasedání.
Konstatovala, že uložené úkoly byly splněny.
Usnesení:
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předsednictva dne 13.10.2009.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
3.

Informace o zajištění POV a soutěže Vesnice roku 2010 v Ústeckém kraji
Předseda a pan Seifert uskutečnili jednání se zástupci kraje, paní hejtmankou Janou Vaňhovou,
radním Bc.Vonkou který má na starosti regionální rozvoj a předsedou finančního výboru
p.Ing.Fialou, ohledně finančního zajištění Programu obnovy venkova ÚK a soutěže vesnice
roku v roce 2010. Vzhledem k ekonomické situaci se předpokládá krácení rozpočtů krajů a tím i
kapitoly regionálního rozvoje. Zástupci spolku navrhli úpravy v oblastech podpory v rámci
POV. Jednalo se o snížení počtu oblastí podpor, při maximálním zachování výše dotací a
přerozdělení finančních ocenění v rámci soutěže Vesnice roku tak, aby byly z finanční částky
oceněny i obce, které obdrží diplomy.
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V rámci zachování POV a Soutěže vesnice roku ve všech krajích na dosavadní úrovni, oslovil
všechny hejtmany osobním dopisem předseda SPOV ČR Mgr.Eduard Kavala.
Předsednictvo doporučuje, aby všichni členové SPOV ÚK působili na krajské zastupitele
ve svých obvodech tak, aby byla zajištěna větší podpora POV a Soutěži vesnice roku v ÚK.
Program i soutěž na krajské úrovni napomáhá starostům zejména malých obcí k jejich
obnově a udržitelnému rozvoji obcí.
4. Možnosti rozšíření členské základny SPOV ÚK
K 20.5.2009 je členem SPOV ÚK celkem 47 obcí, 6 fyzických osob a dvě organizace .
Z důvodu větší informovanosti starostů malých obcí a zlepšení vyjednávací pozice spolku vůči
kraji, je vhodné do budoucna rozšířit naši členskou základnu. Za tímto účelem bude vypracován
oslovující dopis všem nečlenským obcím. Návrhy dopisů zpracuje a předloží předsedovi
členové předsednictva pan Kopecký a pan Bejček.
Usnesení:
Předsednictvo ukládá:
a) vypracovat koncept oslovujícího dopisu starostům nečlenských obcí.
Zodpovídá: pan Kopecký a pan Bejček do 31.12.2009
b) doplnění a rozeslání dopisů zajistí pan Tyl a paní Cimrová do 31.1.2010
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
5. Informace ze semináře ŠOV v Klenčí pod Čerchovem
Členové předsednictva paní Trnková, Cimrová, pan Tyl a předseda správní rady ŠOV
Liběšice Bc. Libor Kudrna, se zúčastnili ve dnech 11.-13. listopadu 2009 Celostátního setkání
škol obnovy venkova v Klenčí pod Čerchovem. Letošní setkání bylo organizováno ŠOV
Šumava-Český les v Radomyšli, pod záštitou Spolku pro obnovu venkova ČR. Jedním z cílů
ŠOV je systematicky se zabývat obnovou a rozvojem venkova. Naším partnerem v rámci ÚK je
Škola pro obnovu venkova o.p.s. se sídlem v Liběšicích, která má detašované pracoviště
v Mostě. Zajišťuje mimo jiné pro starosty malých obcí poradenství, konzultace a informace
týkající se obnovy a rozvoje venkova, informace o vhodných dotačních titulech, pořádá školení
a setkávání starostů za účelem předávání informací.
Na posledním celostátním setkání v Klenčí pod Čerchovem byla pověřena ŠOV Liběšice
pořádáním příštího celostátního setkání škol obnovy venkova v roce 2010
6. Valná hromada SPOV ČR
se uskuteční v úterý 1.prosince 2009, v prostorách Hlavního sálu
Valdštejnského paláce
Senátu Parlamentu ČR v Praze. Podle zjištěných informací zajistí SPOV ÚK účast nejméně pěti
členů, kteří dále obdrželi 23 plných mocí k zastupování našich obcí. Děkujeme tímto všem
starostům, kteří plné moci k zastupování zaslali. .
7. Příprava Valné hromady SPOV ÚK
Valná hromada Spolku pro obnovu venkova ÚK se uskuteční 23.března 2010 – úterý, od 14.00
hodin v obci Třebívlice. Předsednictvo se bude konat od 12.00 hodin.
Na předsednictvu v měsíci lednu budou jednotlivým členům předsednictva rozděleny úkoly ke
zdárnému zajištění VH. Návrh připraví předseda.
Usnesení:
Předseda zpracuje návrh úkolů pro zdárné zajištění VH
Zodpovídá: p.Tyl
Termín: leden 2001

2

8. Diskuse
V diskusi vystoupil:
pan Jan Bejček starosta obce Nová Ves v Horách s problematikou pošt na malých obcích. Na
toto téma vystoupí na VH SPOV ČR v Praze.
Na příští schůzi bude zařazen tento bod k jednání, podkladové materiály připraví
p.Bejček
Pan Karel Kopecký navrhuje pro členy SPOV ÚK uspořádat v roce 2010 tematický zájezd do
zahraničí, který by měl přispět k výměně zkušeností starostů v oblasti obnovy venkova.
Předsednictvo doporučuje předložit k rozhodnutí VH, v kladném případě zahrnou do
rozpočtu.

Předseda ukončil zasedání ve 13 hodin, poděkováním všem přítomným za účast na jednání.
Po ukončení jednání následovala návštěva a prohlídka sousední obce Seifem.
Příští předsednictvo se bude konat dne 12.ledna 2010 od 10.00 hodin v zasedací místnosti
odboru RR KÚ ÚK

Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………..……………………..
Předseda: p. Václav Tyl ……………………..………………………….
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