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IČO: 75108003
Spolek pro obnovu
venkova Ústeckého kraje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------krajská organizace
Zápis z jednání předsednictva,
které se413
konalo
13.4.2010
v Ústí nad Labem.
Na Průhonu 270, Vědomice,
01 Roudnice
nad Labem
Tel., fax: 416 837 240, E-mail: info@vedomice.eu

Přítomno dle prezenční listiny 5 členů
Omluveni: p.Trnková-jednání na MK, p.Lanc-dovolená, p.Cimrová- seminář na MZe, p.Kopecký
Hosté: p.Zdenka Opočenská-odbor RR KÚ ÚK
Zasedání vedl předseda Spolku Václav Tyl, který v úvodu konstatoval že zasedání je usnášení schopné.
Program: 1) informace z jednání na MMR – zajištění SVR 2010
2) prezentace ÚK na II.ročníku setkání Krajů „Má vlast 2010“
3) informace z předsednictva SPOV ČR
4) různé
V rozpravě neměl nikdo z přítomných k navrženému programu jednání připomínky a nic k doplnění.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Program byl schválen.
1) Předseda informoval o jednání na MMR a zajištění letošního ročníku soutěže „Vesnice roku 2010“.
Znovu připomněl, aby byla ze strany starostů soutěži věnována náležitá pozornost. Jedná se hlavně o
prezentaci práce na obcích. Znovu upozorňujeme starosty, že veškeré informace, včetně přihlášky najdou
na adrese: www.vesniceroku.cz
Ukončení termínu přihlášek je 30.4.2010
Předsednictvo bere informaci na vědomí a vyzývá obce k účasti v soutěži “Vesnice roku 2010“
2) „Má vlast 2010“ – Druhý ročník slavnostní setkání Krajů v Praze na Vyšehradě, proběhne v termínu od
1.do 9.května 2010. Zahrnuje výstavu, kulturní program a ochutnávku místních specialit. Výstava je
zaměřena na odpovědný přístup obyvatel ke krajině a k prostředí vesnic a měst. Akci pořádá Asociace
souznění ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad a Spolkem pro obnovu venkova ČR.
Parterem letošního ročníku je Hlavní město Praha (v roce 2009 byl partnerem Jihočeský kraj). Záštitu
poskytly Stálá komise Senátu ČR pro rozvoj venkova a Asociace krajů ČR. Jednotlivé kraje mají možnost
představit široké veřejnosti formou expozicí a prezentačních materiálů svůj rozvoj.
Materiály a podrobné informace k připravované akci Má vlast 2010 byly předány p. Opočenské z odboru
RR KÚ ke zvážení možnosti účasti našeho kraje.
Předsednictvo bere informace na vědomí a doporučuje účast našeho kraje na této akci.
3) P.Tyl seznámil přítomné se závěry jednání SPOV ČR v Senátu:
- část finančních prostředků z pozemkových úprav půjdou na MASky.Ministr podepsal dalších 32
skupin MAS.
- Na Spolku se již projevila reakce na vystoupení našeho člena starosty Bejčka v Praze o situaci rušení
pošt na obcích a spolupráci obcí s PF. Předseda p.Kavala vyvolal jednání na MZe za účasti ministra,
které se koná dnes a za náš Spolek se účastní p.Cimrová.
- Jednání RUD jsou stále aktuální, ale v současné době bude důležitý výsledek voleb do Parlamentu.
Ministr financí znovu konstatoval, že se jedná o složitou záležitost.
- V Senátu proběhla také přednáška o rodině a státu, kdy bylo konstatováno, že sice rodina má své
výsadní postavení zakotvené v naši Ústavě, ale současný trend je se nevdávat, je to pro páry z finančního
hlediska výhodnější. Pro smysl rodiny jako takové je to však nevhodné.
Předsednictvo bere na vědomí

4) různé
- hostem jednání byla paní Opočenská z RR KÚ ÚK. Seznámila nás s přípravou portálu prezentace
regionu na stránkách Kraje. Bude se jednat hlavně o možnost prezentace každé obce, která si bude moci
na základě získaného hesla sama doplňovat informace, úvodní stránky zajistí po konzultaci Kraj. Každá
obec bude mít „osobní kartu“.
SPOV určitě podporuje tuto aktivitu. Jedná se dobrou myšlenku. Záleží však na jednotlivých obcích a
jejich pružnosti při aktualizaci stránek.
Předsednictvo bere na vědomí a doporučuje jednotlivým obcím se do této prezentace zapojit.
- p. Vacková informovala o stavu účtu Spolku
Předsednictvo bere na vědomí
- protože v letošním roce se budou konat komunální volby do zastupitelstvem obcí, bude předsednictvo
Spolku připravovat ve spolupráci s ostatními složkami a ŠOV proškolení nových starostů a zastupitelů.
Úkol: trvalý
odpovídá: členové předsednictva dle okresů
- předseda informoval o zajímavé přednášce Ing. Niklasové z MMR, která proběhla v pátek na Klubu
starostů okresu Litoměřice v Terezíně. Týkala se exekucí a dražeb nejen majetku obcí. Kontakt:
234 154 601, nikzde@mmr.cz
Předsednictvo bere na vědomí
- předseda informoval o návrhu memoranda o spolupráci SPOV ČR a asociace Krajů. Příloha zápisu.
Předsednictvo bere na vědomí a podporuje vznik memoranda.
- 27.4.2010 se koná odborný seminář o možnosti čerpání prostředků z ROP. Přihláška a informace jsou
přílohou zápisu.
Předsednictvo bere na vědomí
- předseda informoval o setkání s předsedou ČSSD p.Paroubkem a radním Kraje p.Bendou v Brozanech
nad Ohří. Za Spolek se účastnil starosta městyse Brozaby p.Ing.Bešta, p.Tyl a p.Cimrová. Bylo znovu
konstatováno našimi zástupci, že Kraj by měl více podporovat aktivity na venkově a do POV by mělo jít
více finančních prostředků. Venkov je prezentací kraje. S tímto názorem oba jmenovaní souhlasili.
Předsednictvo bere informaci na vědomí
Závěrem paní Opočenská konstatovala, že se o našem Spolku ví, že se již dostal do podvědomí.
Zapsala: Vacková
………………………………..
Předseda Tyl Václav

