
SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE
 

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ

z Valné hromady SPOV ÚK, která se konala dne 23.března 2010 

Valná hromada projednala :

Program:
Schválení programu a určení zapisovatele 

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
Kontrola usnesení z VH 12.3.2009 
Výroční zpráva za rok 2009 
Zpráva o hospodaření za rok 2009 
Zpráva revizní komise 
Návrh rozpočtu na rok 2010 
Návrh činnosti na rok 2010 
Informace o soutěži Vesnice roku 2009 a 2010
Vystoupení hostů, diskuse, usnesení

Valná hromada po projednání:

I.             b     e     r     e       n     a       v     ě     d     o     m     í:  

1. Zprávu o plnění usnesení z VH dne 12.3.2010.

2. Výroční zprávu SPOV ÚK za rok 2009.

3. Informaci o soutěži Vesnice roku 2009 a přípravě soutěže Vesnice roku 2010.

II.           s     c     h     v     a     l     u     j     e:  

1. Program jednání.

2. Návrhovou  komisi  ve  složení  p.Vernerová,  p.Petrů,  p.Fousek  a  ověřovatele  p.Mikla  a 
p.Lance.

3. Hospodaření SPOV ÚK za rok 2009 bez výhrad.

4. Zprávu revizní komise za rok 2009.

5. Rozpočet na rok 2010 jako přebytkový ve výši příjmů 35 000,-Kč a výdajů ve výši 20 000,-
Kč.

6. Plán činnosti SPOV ÚK na rok 2010.
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III.          u     k     l     á      d     á  

1. Ve spolupráci s MMR ČR a RR ÚK zajistit činnost hodnotící komise soutěže vesnice roku 
2010 Ústeckého kraje.

2. Předsednictvu  intenzivně jednat  v průběhu roku se  zastupiteli  ÚK o navýšení  finančních 
prostředků  do  oblasti  regionálního  rozvoje,  konkrétně  Programu  obnovy  venkova  ÚK a 
Vesnice roku, pro rok 2011, alespoň na úroveň roku 2009, to je ve výši 33 mil.Kč.

3. Předsednictvu podílet se ve spolupráci s Pracovní skupinou starostů pro výběr projektů na 
přípravě návrhů Programu rozvoje a obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2011.

V Třebívlicích dne 23.března 2010

..........…………....………….
Antonín Lanc

ověřovatel 

..........…………....………….
     Vlastimil Mikl

ověřovatel

      ………………………………
Václav Tyl 

předseda SPOV ÚK
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