SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA
která se konala dne 12.10.2010
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:

Omluven:
Neomluveni:
Hosté:

8 členů ( p.Bejček Jan – Nová Ves v Horách, p.Cimrová Marie - Chodouny,
p.Kopecký Karel – Horní Podluží, p.Mgr.Seifert Josef, p.Trnková Marie – Úštěk,
p.Tyl Václav – Vědomice, p.Vacková Alena – Žalhostice, p.Vernerová Věra Radonice)
1 člen (Antonín Lanc –Peruc)
0
2 (p. Bc.Radek Vonka, p. Zdenka Opočenská)

Předseda konstatoval, že zasedání předsednictva SPOV ÚK je schopno se usnášet. Zapisovatelem
dnešní schůze předseda určil paní Marii Cimrovou. V úvodu přivítal pana Mgr. Radka Vonku, člena
rady Ústeckého kraje a p. Zdenku Opočenskou z regionálního rozvoje ÚK.
Předseda přednesl návrh programu jednání:
Program:
1) Vesnice roku 2010 – zhodnocení – předseda HK p.Kopecký
2) Návrh oblastí podpor POV ÚK 2011
3) Problematika převodu pošt v malých obcích na sběrná místa.
4) Informace z jednání předsednictva SPOV ČR v Praze
5) Různé
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrh.
Usnesení:
Předsednictvo schvaluje program zasedání.
Hlasování:
pro: 8
proti: 0
zdržel se:
0
Vesnice roku 2010 – zhodnocení – předseda HK p.Kopecký
Předseda hodnotící komise Vesnice roku Ústeckého kraje pan Karel Kopecký zhodnotil letošní
ročník soutěže, do kterého se přihlásilo 22 obcí. Vítězem se stala obec Březno z chomutovského
okresu. Zmínil i spolupráci s pracovnicí MMR paní Havlovou, která v průběhu soutěže nahradila
nemocnou paní Ing. Kynčilovou. Též poděkoval za dobrou spolupráci s regionálním rozvojem ÚK a
jeho zástupcem Ing. Svobodou, který zajišťoval fotodokumentaci celé této soutěže a byl i tvůrcem
další publikace o soutěži vesnice roku 2010. Dále poděkoval ÚK za poskytnutí dopravního
prostředku hodnotící komisi a vyčlenění finančních prostředků na ohodnocení soutěžících. Paní
Opočenská upozornila, že oceněné obce mohou žádat o tento finanční příspěvek pouze v souladu se
směrnicí pro rok 2010.
Usnesení:
Předsednictvo bere na vědomí informace o soutěži Vesnice roku 2010.
Hlasování:
pro: 8
proti: 0
zdržel se:
0
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Návrh oblastí podpor POV ÚK 2011
Pan Bc.Vonka poděkoval za dobrou spolupráci se SPOV ÚK. Nabídl zástupci SPOV účast na
jednání pracovní skupiny pro přípravu zásad POV ÚK 2011 dne 21.10., která se sejde za účelem
upřesnění, doporučení a specifikaci oblastí podpor pro příští rok. Tato pracovní skupina pracuje
jako poradní orgán rady kraje. Rada kraje dále rozhoduje o návrhu vyhlašovaných dotačních
programů a dále tyto návrhy schvaluje zastupitelstvo kraje. Stejná situace je i při hodnocení
podaných žádostí o dotace. Pan Bc.Vonka se i pro příští rok bude snažit o posílení finančních
prostředků do POV, ale zdůraznil že z jeho pohledu tento rok nebyl tak velký zájem o dotace v tomto
programu, zřejmě z důvodu nedostatku finančních prostředků obcí na spolufinancování. Přesto by
se obce měly snažit podávat více žádostí o dotace z programu POV. Dále navrhl SPOV, že by pro
daný rok mohla být vyhlášena třeba jedna specifikační oblast např. protipovodňová opatření na
drobných vodních tocích, značení cyklotras, zřizování přístavních mol apod., tak aby se mohly
podpořit projekty, na které nelze v současnosti žádat z žádného dotačního titulu.
• pan Tyl – měla by být zvážena podpora na bezpečnost v obcích tzv.obecní policie
• pan Bejček – SESO zajišťovalo dotaci na zřízení protipovodňových opatření na
drobných vodních tocích
• paní Trnková by nepodporovala zřizování hlásičů povodní, ale vidí největší problém
v údržbě malých vodních toků, které spravuje ZVHS a Povodí Ohře
• pan Seifert - určitě by měla být podpora prevence kriminality, ale spíše podpora obecní
policie a ne jen vydávání letáčků apod., malé obce mají zájem o zřizování obecníc
policie, protože státní policie nemá možnost zasahovat ve všech malých obcích, ale
nemají dostatek finančních prostředků. Tímto problémem by se určitě mělo zabývat
MVCR
• pan Kopecký – určitě by měla zůstat v návrhu POV ÚK na rok 2011 podpora na výměnu
osvětlení v souvislosti s přeložkami ČEZ, dále oblast dobrovolných hasičů a jejich
vybavení např. technikou
• pan Vonka – oblast podpory dobrovolných hasičů je vyhlašována na našem kraji,
informace lze vyžádat u kancléře pana Konopáska
Pan Vonka se omluvil z dalšího jednání z důvodu pracovního vytížení a popřál všem starostům
hodně úspěchů v nadcházejících volbách.
Usnesení:
Předsednictvo pověřuje pana Tyla a pana Kopeckého k účasti na jednání pracovní skupiny
k přípravě zásad POV ÚK 2011 dne 21.10.2010.
Hlasování:
pro:
8
proti: 0
zdržel se: 0
Problematika převodu pošt v malých obcích na sběrná místa
Touto problematikou se SPOV zabývá od roku 2008, v současné době jsou obcím nabízena od
zástupců České pošty s.p. možná řešení na udržení pošt na malých obcích. Buď je to formou
tzv.Partnera nebo pouze sběrných míst, které mohou zajišťovat obce nebo podnikatelé v místě.
K tomuto tématu byl na dnešní jednání pozván Ing .Jan Bartoš , manažer obvodu Litoměřice, který
měl vystoupit se svou prezentací, ale omluvil se z důvodu nutného pracovního jednání. Někteří
zástupci obcí v rámci projektu pošta Partner již spolupracují viz. článek Moderní obec říjen 2010.
Členové předsednictva sdílejí názor, že na malých obcích by vznikly problémy při zajištění této
služby nejen z důvodů personálních. Dále jsme přesvědčeni, že kvalita poštovních služeb se tímto
velice sníží a stíží i práci vedení na malých obcích, ve kterých často pracují starostové jako
neuvolnění, nehledě na další finanční zatížení obecních rozpočtů.
Usnesení:
Předsednictvo ukládá předsedovi spolku panu Tylovi, aby tuto problematiku Českých pošt
přednesl na SPOV v Praze.
Hlasování:
pro:
8
proti: 0
zdržel se: 0
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Informace z jednání předsednictva SPOV ČR v Praze
Stěžejním bodem jednání předsednictva SPOV ČR v Praze byla podpora obcím postižených
bleskovými povodněmi v srpnu 2010. V rámci výzvy SPOV ČR finančně přispělo 167 obcí, celková
částka ke dni 5.10.2010 činí 220 800,-Kč. Předsednictvo rozhodlo, že tyto finanční prostředky
budou poskytnuty obcím libereckého a ústeckého kraje. Předsedové krajských organizací se dohodli
aby částka 120 800,-Kč byla poskytnuta krajské organizaci libereckého kraje a krajské organizaci
ústeckého kraje ve výši 100 000,-Kč pro jejich postižené obce.
Dárci budou uveřejněni na webu SPOV ČR.
Příspěvek vybraným postiženým obcím bleskovou povodní bude poskytnut formou darovací smlouvy.
Jednotlivé kraje nahlásí paní Harnové vybrané postižené obce.
Předsednictvu SPOV ÚK byl předložen seznam postižených obcí ÚK s vyčíslením výše škod. Po
rozpravě bylo navrženo následující usnesení.
Usnesení:
Předsednictvo rozhodlo o poskytnutí finančního daru na likvidaci škod po povodních
prostřednictvím SPOV ČR ve výši 50 000,-Kč obci Horní Podluží a o poskytnutí finančního
daru ve výši 50 000,-Kč městu Chřibská.
Hlasování:
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 1
Různé
Pan Mgr.Seifert hovořil o nutné podpoře regionálních drah – švestkové, kozí a doupovské. Tato
záležitost vyžaduje systémové řešení a částečnou finanční podporu zakotvit již do návrhu rozpočtu
Ústeckého kraje. Za tímto účelem je vhodné s volenými zástupci kraje o možné podpoře.
Paní Zdenka Opočenská zástupce oddělení regionálního rozvoje ÚK seznámila přítomné s možností
prezentace obcí, svazků, občanských sdružení na portálu ÚK s názvem VENKOV –
http://rozvojvenkova.kr-ustecky.cz, zde se mohou jednotlivé obce a svazky přihlásit a doplnit zde své
kulturní a společenské akce. Do projektu se mohou jednotlivé mikroregiony zaregistrovat, přes
elektronický registrační formulář. Tato možnost prezentace je pro všechny bezplatná, bližší
informace lze získat na e mailu: opocenska.z@kr-ustecky.cz, tel. 475657561.
Usnesení:
Předsednictvo podporuje úsilí svazku obcí na zachování regionálních drah na Ústecku.
Hlasování:
pro:
8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Předsednictvo pověřuje Mgr.Seiferta zastupitele ÚK k jednáním o zachování regionálních
drah na Ústecku.
Hlasování:
pro: 8
proti: 0
zdržel se:
0
Předseda ukončil zasedání ve 12 hod poděkováním všem přítomným za účast na jednání.
Příští předsednictvo se bude konat dne 9.listopadu 2010 od 10 hodin na KÚ ÚK.
V Ústí nad Labem 12.10.2010
Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………..……………………..
Předseda: p. Václav Tyl ……………………..………………………….
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