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Zápis ze zasedání předsednictva ze dne 11.5.2010 v Ústí nad Labem

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: starosta Bejček-Nová Ves v Horách
Nepřítomen: starosta Lanc Antonín-Peruc
Hosté:Ing.|Svoboda – Kraj-regionální rozvoj
          Ing.Buřt Vladimír-místostarosta Horního Jiřetína
          Petr Pakosta-místostarosta Hory Svaté Kateřiny
Zapisovatelem jednání: Vacková Alena

Program: 1. územní plány – Kopecký Karel
               2. informace k soutěži VR 2010 – předseda hodnotící komise
               3. informace místostarosty  o soutěži MISS Venkova ÚK 2010 – p.Pakosta
               4. informace o těžebních limitech-místostarosta Ing.Buřt
               5. informace z jednání SPOV ČR – předseda
               6. různé
Předseda zahájil jednání, přednesl návrh na program jednání. K předloženému  návrhu nebyly vzneseny 
připomínky.
hlasování:  pro:  7    proti:  0   zdržel se:  0
Program byl schválen

1) Karel Kopecký přednesl námět na zlepšení projektu a projednání změny územních plánů v případech, 
kdy se jedná o konkrétní jednoduchý záměr (celý dokument je přílohou zápisu).
Obcím by tato úprava značně zjednodušila celý proces projednávání změn ÚP. Předsednictvo SPOV ÚK 
žádá současně všechny své členy, aby případné připomínky a podněty zaslali na adresu předsedy e.mail: 
starosta@vedomice.cz, nebo místopředsedy p. Kopeckého  e.mail: obecniurad@hornipodluzi.cz
Předsednictvo bere informace na vědomí

2) Letošní zahájení soutěže VR je poznamenáno změnou tajemnice soutěže, kdy pro letošní ročník jí je p.  
Aubrechtová. Předsedou hodnotící komise je starosta  Horního Podluží Karel Kopecký. Během příštího 
týdne se komise sejde v Liběšicích, kde proběhne první jednání a sestavení časového plánu návštěv 
soutěžících obcí. Dále informoval, že soutěž má nové logo, konečná brožura bude zpracována v rámci 
republiky. V komisi za SMO ČR – starosta Alena Knobová. Ing. Svoboda – Kraj zajistí vozidlo pro členy 
hodnotící komise.
Přihlášených obcí je dle prvních informací 19, ale pravděpodobně bude větší. Menší „zmatky“ jsou 
zaviněny nečekanou změnou tajemnice soutěže ( zdravotní důvody).
Předsednictvo bere informace na vědomí
Návrh na zástupce SPOV ÚK na člena hodnotící komise – Václav Tyl
Hlasování:  pro:  7   proti:  0   zdržel se:  0
Předsednictvo schválilo za člena hodnotící  komise soutěže VR Václava Tyla

3) Místostarosta Petr Pakosta – Hora Svaté Kateřiny – seznámil předsednictvo se soutěží „MISS 
VENKOVA 2010“. Objasnil, co vedlo k vyhlášení soutěže, kdy je třeba zviditelnit venkov i touto cestou, 
kdy ukážeme, jak zručné a šikovné jsou jeho ženy.
Podmínky a informace o soutěži jsou přílohou zápisu a budou umístěny na stránkách Spolku.
Předsednictvo bere na vědomí
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4) Ing.Vladimír Buřt, místostarosta města Horní Jiřetín, informoval o průběhu a historii oblasti jejich 
města a okolí (patří od jejich správu i zámek Jezeří). Zdůraznil, proč je snaha o prolomení limitů těžby, co  
všechno toto prolomeni ohrozí. Zatím platí usnesení Vlády z roku 1991 o územních limitech, ale nyní je 
snaha o jeho změnu. O takovéto změně, která by měla výrazný dopad na konkrétní lokalitu, by dle názoru 
předsednictva měli rozhodovat občané obcí, kterých se případná těžba dotýká. Ti by měli mít poslední a 
hlavně rozhodující slovo a ne jiné orgány těžbou nezasažené. Proto není vhodné, aby o prolomení 
těžebních limitů rozhodovalo krajské referendum.
Je třeba o těchto věcech mluvit a to pořádně nahlas, aby se takovéto situace dostaly do podvědomí všech.
Předsednictvo přijalo pozvání místostarosty Horního Jiřetína, aby se některé z dalších jednání 
předsednictva SPOV ÚK konalo v jejich městě.
Návrh na usnesení:
Předsednictvo SPOV ÚK  je zásadně proti krajskému referendu, které by mělo napomoci k rozhodnutí o 
prolomení těžebních limitů bez ohledu na stanovisko dotčených obcí.
Hlasování: pro:  7   proti:  0   zdržel se:  0

5) Předseda Spolku informoval o průběhu jednání SPOV ČR v Praze. Na stránkách je nový zpravodaj 
Spolku.

6) různé
- předseda informoval, že ke dni 28.4. máme celkem 63 členů, z toho 55 obcí, 6 jednotlivců a 2 fyzické 
osoby, navrhuje osobně oslovit starosty obcí, případně sdružení obcí, s cílem navýšení členské základny.
-Vacková informovala, že dvě obce, které neměly zaplaceny příspěvky dostaly nové faktury a platby 
proběhly.
-Cimrová informovala o semináři na MZ ČR v Praze. Jedná se o úvodní jednání  SPOV ČR na této 
úrovni.
-náš Kraj se letošního ročníku setkání krajů „Má vlast 2010“ v Praze na Vyšehradě neúčastnil, snad 
v příštím roce.
-K.Kopecký – Spolek by se měl znovu zabývat převodem pozemků v majetku státu ( Pozemkový fond, 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) na obce, a to i pozemků na sportoviště, zeleň 
apod.Obce budou jistě lepšími hospodáři s těmito pozemky než je stát.
- Ing.Svoboda informoval, že se připravuje vytvoření pracovní skupiny se zaměřením na ROP. Bylo by 
vhodné, aby Spolek delegoval své zástupce. Návrh:
Za SPOV ÚK: Josef Seifert a Karel Kopecký
Hlasování: pro|:   7   proti:   0   zdržel se: 0
Do pracovní skupiny  se zaměřením na ROP jsou za SPOV ÚK jmenování Josef Seifert a Karel Kopecký.

Předseda informoval o přípravě semináře „Venkov je náš domov“,  pro starosty zejména malých obcí do 
500 obyvatel, na využití PRV a zpracování žádostí o dotace. Seminář bude zajišťovat ŠOV Liběšice ve 
spolupráci s Krajskou agenturou pro rozvoj zemědělství a venkova . ŠOV žádá SPOV ÚK o partnerství a 
podporu. 
Usnesení: 
Předsednictvo  souhlasí s partnerstvím SPOV ÚK při pořádání projektu  „Venkov je náš domov“, který 
zajišťuje ŠOV Liběšice a  Krajská agentura pro rozvoj zemědělství a venkova.

Hlasování: pro:  7  proti: 0  zdržel se:  0

- Vacková informovala o změně při obsluze účtu formou počítače.

Zapsala: Vacková

                                                                                ……………………………………..
                                                                                   Václav Tyl,předseda SPOV ÚK

            



 
                                            


	Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje
	                                     IČO: 75108003


