
                     Spolek pro obnovu venkova ČR – Ústecký kraj  
                    ==================================== 
 
zápis ze zasedání předsednictva Spolku pro obnovu venkova – Ústecký kraj, které se konalo dne 9.3.2010 
od 10.00 hodin v Ústí nad Labem, budově Krajského úřadu, skončeno ve 12.15 hodin, zasedání   
vedl Václav  Tyl, předseda SPOV-ÚK. 
 
Přítomno: dle prezenční listiny – 6 členů  
Hosté: p.Rytíř-vedoucí tiskových informací-neomluven, nedostavil se 
Předsedající  zahájil a konstatoval, že je zasedání usnášení schopno. 
Zapisovatelem zasedání určil Vackovou Alenu. 
 
Program: 1) schválení programu  
                2) kontrola usnesení 
                3) informace ze zasedání SPOV ČR 
                4) program obnovy venkova ÚK 2010 
                5) informace našeho zástupce z jednání Krajské tematické skupiny-Agentury pro zemědělství a   
                    venkov-p.Cimrová 
                6) různé 
 
1) Předseda seznámil předsednictvo s programem dnešního jednání, nebyly vzneseny žádné připomínky.  
    hlasování:  pro:  6   proti:  0  zdržel se:  0 
    Program byl schválen. 
 
2) Kontrolu usnesení z 9.2.2010 provedl předseda SPOV ÚK. 

Úkoly byly splněny 
Předsednictvo bere na vědomí 

 
3) 16. ročník soutěže „Vesnice roku 2010“ byl vyhlášen v Praze dne 2.3.2010. 
    Smlouvu o spolupráci a zajištění podepsali za SPOV ČR Mgr.Kavala, za MMR ministr Vondruška,   
    dále za MZ ředitelka odboru venkovských podpor PRV p. Dvořáková a za SMO předseda komory obcí   
    p. Bezdíček. Pro vítězné obce je v soutěži připraveno celkem 32 milionů Kč. 
    Přihlášky je možno zasílat: 
    Regionální pracoviště MMR             telefon 774 623 424 
    Ing. Lenka Kynčilová                        mobil   731 628 337 
    Školní 5336 
    430 01  Chomutov 
   Ukončení termínu přijetí přihlášek je 30.4.2010. Veškeré informace najdete na: www.vesniceroku.cz 
   Předsednictvo bere informace na vědomí. 
               
4) Dne 23.2.2010 proběhlo jednání komise pro výběr projektů z programu POV Ústeckého kraje. 
    Návrh komise projedná Rada ÚK dne 10.3. a následně Zastupitelstvo ÚK dne 31.3. 
    Bohužel musíme konstatovat, že se situace oproti loňskému roku moc nezměnila. 
    Předsednictvo bere informaci na vědomí. 
 
5) P.Cimrová informovala o jednání Krajské tématické skupiny-Agentury pro zemědělství a venkov. 
    Členy této skupiny jsou za obce ještě p.Knobová–SMO ČR  a p.Vacková–Klub starostů malých obcí . 
    Na prvním jednání byly stanoveny 3 základní problémy, kterým se bude skupina věnovat: 
    a) vliv zemědělství na ráz krajiny – zemědělci, ochrana přírody 
    b) údržba pozemků okolo komunikací - SUS  



       c) údržba vodních toků a přilehlých pozemků – vodohospodáři 
       Další jednání za účasti přizvaných zainteresovaných osob k jednotlivým bodům se bude konat  
       26.3.2010. 
       Předsednictvo bere informaci na vědomí       
 
6)  Předseda znovu prošel program VH SPOV ÚK. Zkontroloval zajištění jednotlivých bodů a úkolů  
     k hladkému průběhu jednání. VH se koná 23.3.2010 od 14.00 hodin v Třebívlicích. 
     Předsednictvo bere na vědomí 
     
7) různé 
 
- předseda předal p.Vackové výpis z banky, ke dni 28.2. je stav účtu 40 234,32 Kč. 
  Není zaplacena ještě fa za správu stránek, bylo by vhodné zajistit zasílání fa přímo p.Vackové, nebo  
  zajistit trvalý příkaz. P. Vacková prověří možnost obsluhování účtu přes internet. 
  Zodpovídá:   Vacková                                              termín:  13.4.2010 
- p. Cimrová informovala o průběhu školení na zřízení a provozování dětských hřišť, kterého se účastnila    
  v Žatci. 
  Předsednictvo bere na vědomí 
- předseda seznámil předsednictvo se zápisem z trojstranného jednání zástupců SMO ČR, Sdružení   
  místních samospráv ČR a SPOV ČR, které se konalo v Kyjově.  
  Programem tohoto jednání bylo:přerozdělení daní, nový zákon o rozpočtovém určení daní. 
  Výstupem by měl být dopis ministru financí a na vědomí předsedovi vlády, ve kterém by mělo zaznít   
  stanovisko zúčastněných organizací, požadavek na zpracování analýzy se zahrnutím roku 2009 a 2008. 
  Dalším bodem bylo překrývání některých dotací, jejich regulace. 
  Předsednictvo bere informaci na vědomí  
- Předseda  informoval o podpisu Dohody mezi SPOV ČR a MŽP o součinnosti. Rozeslal všem obcím    
  materiály a dotazem, zda má někdo zájem o zapojení se do práce na aktualizaci Státní politiky ŽP ČR. 
  Přihlásila se starostka obce Vchynice Ing. Jana Chládková. Má k této problematice blízko a již   
  v minulosti se jí zabývala. 
  Hlasování:  pro    6   proti:   0   zdržel se:   0 
  Předsednictvo schvaluje, aby Ing.Jana Chládková zastupovala SPOV  ÚK v komisi pro   
  aktualizaci Státní politiky ŽP ČR. 
- předseda informoval o novém členu – obec Dušníky-LTM 
Předsednictvo bere na vědomí 
- SPOV ČR byl požádán o pomoc a podporu snahy pilařů zvrátit současný záměr LČR, kdy  chtějí 
ponechat v letech 2011 – 2020 veškerou vytěženou hmotu v majetku těžební firmy. Tím bude ohrožena 
činnost všech dřevozpracujících firem v republice. 
Za naši organizaci nás bude na těchto jednáních zastupovat starosta obce Peruc Antonín Lanc. 
Hlasování:  pro:  6  proti:  0  zdržel se:  0 
SPOV ÚK schvaluje , aby zástupce na jednáních o podpoře pilařů byl starosta obce Peruc Antonín 
Lanc.  
 
V Ústí nad Labem 9.3.2010 
 
Zapsala: Vacková 
 
 
 
                                                                       ……………………………… 
                                                                          předseda SPOV ÚK 



 
 


