Spolek pro obnovu venkova ČR – Ústecký kraj
====================================
zápis ze zasedání Spolku pro obnovu venkova – Ústecký kraj, která se konala dne 12.ledna 2010 od 10.00
hodin v budově Kraje v Ústí nad Labem, zasedání vedl Václav Tyl, předseda SPOV-ÚK.
Přítomno: dle prezenční listiny
Omluveni: Josef Seifert, Marie Trnková a Věra Vernerová
Předsedající zahájil a konstatoval, že je zasedání usnášení schopno.
Zapisovatelem zasedání určil Vackovou Alenu.
Program: 1) kontrola usnesení
2) informace ze zasedání SPOV ČR
3) příprava VH SPOV ÚK
4) problematika pošt na malých obcích
5) různé
1) P.Cimrová provedla kontrolu usnesení dle jednotlivých bodu ze dne 27.11.2009.
Předsednictvo bere informaci na vědomí
2) Předseda Tyl informoval předsednictvo o jednání SPOV ČR ze dne 5.1.2010:
- bylo konstatováno, že stát hledá finanční prostředky na znovu rozjetí pozemkových úprav, peníze,
které na ně měl dal na MAS
- soutěž „Vesnice roku“ bude vyhlášena v březnu na Dni malých obcí
- Mgr. Zajíček informoval:
- o přípravě možnosti vydávat i snímky z katastru nemovitostí
- od příštího roku budou i malé obce mít správu datových registrů, nutno do té doby zvládnout datové
schránky spisové služby, nabídl možnost poskytnutí informací a školení na „datové schránky“ a
jejich obsluhu, informace na www.egonacademy.cz
- expanze COOP na venkov s prodejem výrobků, zboží, případně služeb pošt
Předsednictvo bere informace na vědomí a ukládá:
zjistit podmínky proškolení od Mgr.Zajíčka
odpovídá: Václav Tyl
termín: 9.2.2010
hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
3) Valná hromada SPOV ÚK se bude konat dne 23. března 2010 od 14.00 hodin v Třebívlicích.
Předsednictvo se sejde v Třebívlicích před VH ve 12.30 hodin.
Přípravou a zajištěním včasného rozeslání pozvánek spolu s materiály je pověřena:
Cimrová, Vacková
termín: do 19. 2. 2009
Po zpracování přípravy bude provedena konzultace s předsedou a následně rozeslání pozvánek.
Návrh programu: 1) schválení programu a určení zapisovatele – Tyl
2) volba návrhové komise,ověřovatelů - Tyl
3) kontrola usnesení z VH 22.1.08 – Trnková
4) výroční zpráva za rok 2009 – Tyl
5) zpráva o hospodaření za rok 2009 - Vacková
6) zpráva revizní komise za rok 2009 - Macháček
7) návrh rozpočtu na rok 2010 - Vacková
8) návrh činnosti na rok 2010 - Kopecký
9) informace o soutěži Vesnice roku 2009 a 2010 - Tyl
10) vystoupení hostů
11) diskuse
Občerstvení zajistí : Seifert, Vacková

Technické vybavení: projektor a plátno zajistí : Seifert
Pozvat: Jana Vaňhová, hejtmanka ÚK
Bc.Radek Vonka, člen Rady ÚK pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Antonín Terber, předseda Výboru pro zemědělství, životní prostředí a venkov
Zástupce SMO – starostka Knobová
Zástupce SMS
Ke schválení: výroční zpráva, revizní zpráva, zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2010 a návrh činnosti
na rok 2010
Informace a na vědomí: Vesnice roku 2009.
Pozvánky a materiály k bodu: 4, 5, 6, 7 a 8 rozeslat minimálně 10 dní před VH, připomenout 3 dni před
VH – zajistí Vacková
Členové: potvrdit účast na VH.
Prezentace a zápis z VH : Cimrová, Vacková
Předsednictvo schválilo program VH , která se bude konat 23.3.2010 v Třebívlicích.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
4) Starosta Bejček přednesl problematiku pošt na malých obcích. Materiály byly velmi dobře zpracovány.
SPOV ÚK se tímto tématem bude trvale zabývat.
5) Různé:
a) starosta Bejček připravil materiál, který by se měl rozeslat všem obcím v kraji, aby věděly o činnosti
SPOV ÚK.
Tento materiál bude rozeslán všem obcím v kraji.
Každý člen předsednictva ( dle zastoupení jednotlivých okresů) si stáhne z www.epusa.cz
adresy svých obcí a zašle materiál o činnosti SPOV ÚK s odkazem na www.spovuk.cz .
b) předseda upozornil na skutečnost, že návrh podmínek POV 2010 nesouhlasí v podmínkami POV 2010
uveřejněnými na stránkách Kraje.
Předsednictvo ukládá p.Seifertovi – zastupiteli Kraje tuto skutečnost prověřit, zda byly připomínky
k návrhu POV 2010, případně zajistit opravu dle zápisu zastupitelstva Kraje.
Odpovídá: Seifert
termín: ihned
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
c) ŠOV Liběšice pořádá celostátní setkání, požádala SPOV ÚK o poskytnutí záštity.
SPOV ÚK poskytne záštitu nad setkáním pořádaným ŠOV Liběšice.
Hlasování: pro: 7
proti: 0 zdržel se: 0
d) Na únorové zasedání SPOV ČR do Prahy pojede : Bejček a Kopecký
Zapsala: Vacková
……………………………………
Václav Tyl, předseda SPOV ÚK

