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SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE  
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA 
 

 která se konala dne 9.2.2010  
 

 

Jednání schůze předsednictva se konalo na Krajském úřadě v Ústí nad Labem od 10 hod., ukončeno bylo ve 
12 hod. Jednání řídil předseda Václav Tyl. 
 
Přítomno: 5 členů  (viz prezenční listina) 
Omluvena: Vacková Alena, Vernerová Věra, Bejček Jan 
Neomluveni: 0  
Hosté: Ing. Josef Svoboda 
 
Předseda konstatoval, že zasedání předsednictva SPOV ÚK je schopno se usnášet. Zapisovatelem 
 dnešní schůze předseda určil paní Marii Cimrovou. V úvodu přivítal pana Ing.Josefa Svobodu 
z regionálního rozvoje ÚK. 
 
Předseda přednesl návrh programu jednání: 
 
Program:  
1. Kontrola usnesení z posledního předsednictva  
2. Informace z předsednictva SPOV ČR v Praze dne 2.2.2010 
3. POV a Průvodce dotacemi 
4. Datové schránky na malých obcích – výměna zkušeností 
5. Prolomení těžebních limitů 
6. Různé 

 
 
1. Kontrola usnesení z posledního předsednictva 
K navrženému programu nebylo připomínek. Předseda provedl kontrolu usnesení z minulého 
zasedání, vše splněno.  
Usnesení: 
Předsednictvo schvaluje program zasedání. 
Hlasování: 
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení: 
Předsednictvo bere na vědomí kontrolu usnesení. 
Hlasování: 
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 

 
2. Informace z předsednictva SPOV ČR v Praze dne 2.2.2010 
Pan Bejček zaslal zprávu z jednání SPOV ČR. V úvodu tohoto jednání proběhla vzpomínková akce 
na Ing.Dejmala, profesora Bašeho a Mgr.Blažka, kteří významně pomohli při vzniku SPOV a 
pomáhali velkou měrou i v práci spolku. Dále vystoupil Ing.Vačkář ohledně soutěže Vesnice roku a 
jejích podmínkách, které se připomínkovali ještě týž den na MMR, dále byla otevřena možnost 
spolupráce SPOV s Komorou architektů. Za komoru přednesli příspěvek a určité vize, architekti 
p.Pražanová, p.Jílková a p.Jiránek. Byl zde přednesen i příspěvek pana Bejčka ohledně špatného 
převodu pozemků na obce z majetku PF a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
V další části byla představena prezentace krajinného plánu ve vesnici na Moravě – Slovácku za 
pomocí MAS  a peněz EU. Zazněla zde také veliká kritika na budování fotovoltaických elektráren 
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na zemědělské půdě a tím rapidnímu ubývání této půdy. Zábor zemědělské půdy způsobují i 
logistická centra. Pan Kavala seznámil přítomné s připravovaným Memorandem SPOV a Asociace 
krajů, které by mělo být podepsáno v Kroměříži za účasti hejtmanů. Doporučil krajským 
organizacím SPOV dál usilovat o jednání s představiteli kraje a hejtmany a vyjednat si na kraji co 
nejlepší podmínky pro podporu obnovy venkova. 
Zápis z celého jednání je na stránkách spov.org.cz.  
Usnesení: 
Předsednictvo bere na vědomí zprávu z jednání SPOV ČR. 
Hlasování: 
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
3. POV a Průvodce dotacemi 
Za účasti Ing.Svobody z Odboru regionálního rozvoje bylo hovořeno o dotacích v rámci POV ÚK 
v roce 2010, nejzazší termín podání žádostí je do 12.2.2010. Vzhledem k nižšímu objemu 
finančních prostředků v rozpočtu KÚ bude uspokojeno méně žadatelů oproti loňskému roku. 
Pracovní skupina pro výběr projektů bude zasedat dne 22.2.2010, jejich hodnocení bude následně 
předloženo radě kraje a zastupitelstvu ke schválení. Krajský úřad vydal brožuru Průvodce dotacemi, 
která byla zaslána všem obcím v kraji. 
 
 
4. Datové schránky na malých obcích – výměna zkušeností 
Pan předseda napsal dopis Mgr.Zajíčkovi ohledně datových schránek. Na základě tohoto dopisu 
přislíbil náměstek ministerstva spravedlnosti Mgr.Zajíček prezentaci pro starosty malých obcí dne 
23.3.2010 v odpoledních hodinách na Valné hromadě SPOV UK v obci Třebívlice. Pozvánky na 
tuto akci budou zaslány všem starostům malých obcí. 
Usnesení: 
Předsednictvo ukládá předsedovi a paní Cimrové rozeslat pozvánky na valnou hromadu 
včetně informací o spolku. 
Termín: do 19.2.2010 
Hlasování: 
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
5. Prolomení těžebních limitů  
Město Litvínov rozeslalo všem obcím nesouhlas s návrhem Státní energetické koncepce o 
prolomení těžebních limitů a požádalo o podporu. Předsednictvo navrhuje projednat celou záležitost 
na valné hromadě a přijmout usnesení, ve smyslu podpory dotčených obcí. 
 
 
6. Různé 
• V diskuzi vystoupil pan předseda a oznámil, že v současné době máme na účtu 40.224,54 Kč. 
Stav členské základny k 1.1.2010 je 52 členů.  
 
• Partnerství s Celostátní sítí venkova  
• Krajská agentura pro zemědělství a venkov Litoměřice – oslovila spolek s tím, aby SPOV 
navrhl svého zástupce do Tematické pracovní skupiny založené v rámci Celostátní sítě pro venkov.  
Návrh byl podán na paní Cimrovou. 
Usnesení: 
Předsednictvo schvaluje paní Cimrovou jako zástuce SPOV v Tematické pracovní skupině 
pro okres Litoměřice. 
Hlasování: 
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
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• Návrh činnosti na rok 2010 - pan Kopecký seznámil předsednictvo s tímto návrhem, který bude 
VH předložen ke schválení 
 
 
Termíny předsednictev SPOV UK: 
 9.března, 13.dubna, 11.května, 8.června, 14. září, 12.října, 9.listopadu, 
od 10.00 hod, místo bude upřesněno v pozvánce 
 
 
Předseda ukončil zasedání ve 12 hod poděkováním všem přítomným za účast na jednání. 
 
 
 
Příští předsednictvo se bude konat dne 9.března. 
 
 
 
V Ústí nad Labem 9.2.2010 
 
 
Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………..…………………….. 
     
 
 
Předseda: p. Václav Tyl ……………………..………………………….    
 


