Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje
krajská organizace
Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel., fax: 416 837 240, E-mail:starosta@vedomice.cz

IČO: 75108003
Spolek pro obnovu
venkova Ústeckého kraje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------krajská organizace
Na Průhonu 270,Zápis
Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
fax: 416
240, E-mail:
z jednání předsednictva SPOV ÚK,Tel.,které
se 837
konalo
v Ústíinfo@vedomice.eu
nad Labem dne 14. 9. 2010 od 10.00 hodin.
Přítomni: p.Cimrová Marie –Chodouny, p. Lanc Antonín – Peruc, p.Mgr. Seifert Josef – Třebívlice, p.
Vacková Alena – Žalhostice, p.Bejček Jan – Nová Ves v Horách, p. Tyl Václav - Vědomice
Omluveni: Kopecký Karel – Horní Podluží
Vernerová Věra – Radnice
Trnková Marie – Úštěk
Hosté: Ing. Šenfeld, poslanec Parlamentu ČR
Mgr. Šťovíček,poslanec Parlamentu ČR
Ing. Buřt,místostarosta Horní Jiřetín
Mgr.Alena Šnýdlová vedoucí projektu ŠOV Liběšice
Jednání předsednictva zahájil předseda p.Tyl který seznámil předsednictvo s následujícím návrhem
programu jednání
1. prolomení limitů
2. problematika převodů pozemků z PF ČR na obce
3. soutěž Vesnice roku 2010
4. povodňová pomoc, úprava malých toků
5. informace z jednání SPOV ČR
6. různé
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrh.
Hlasování o navrženém programu: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Program byl přijat v předloženém návrhu.
1. Předseda předal slovo Ing. Buřtovi, který připomněl vládní usnesení z r.1991 o prolomení limitů těžby,
ale současně konstatoval, že odpisy zásob jsou sice povinností, ale bez termínů. Otázka zaměstnanosti je
překrucována, společnost sama zredukovala počet zaměstnanců na ¼. Je třeba o tomto problému veřejně
diskutovat.
Ing. Šenfeld: vše se odvíjí od energetické koncepce státu. KSČM je pro energii jadernou, ale uhlí bude
v budoucnu také potřeba.
Mgr. Šťivíček: situaci okolo H. Jiřetína velmi dobře znám a podporuji snahu o zachování limitů.
Bejček: dobývat uhlí se dá několika způsoby, v momentě prolomení limitů a zahájení těžby u H.Jiřetína
budou postiženy i okolní obce.
Ing.Buřt: uhlí z H.Jiřetína by bylo na vývoz, ne na výrobu energie.
Mgr:Seifert: SPOV bude vždy podporovat zájmy občanů, kterých se to týká.
Závěr k tomuto bodu:
- je zřejmé, že je nezbytné dokončit energetickou koncepci státu se zaměřením na udržení limitů těžby
hnědého uhlí v ÚK. O spolupráci byli požádáni poslanci PČR.
Předsednictvo bere na vědomí
2. Starosta Bejček přednesl problematiku převodu pozemku z PF ČR na obce.
SPOV ÚK jednoznačně dospěl k závěru, že je nutná úprava legislativy, aby byl převod snadnější a
rychlejší. Jedná se o dlouhodobý proces a nutné zapojení poslanců PČR.
Předsednictvo bere na vědomí

3. Z důvodů neúčasti předsedy hodnotící komise VR 2010 v ÚK p.Kopeckého (omluvem), bude informace
o průběhu SVR na jednání předsednictva v měsíci říjnu.
Zajistí: p.Kopecký.
4. Předseda informoval předsednictvo o kladném hodnocení SPOV ÚK za rychlý a příkladný přístup
k protipovodňové pomoci postiženým obcím.
Návrh je uvolnit z rozpočtu SPOV UK částku 28 400,- Kč na pomoc postiženým obcím. Tato částka bude
odeslána na účet SPOV ČR. Po získání prostředků od ostatních organizací bude provedeno rozdělení pro
postižené obce Ústeckého a Libereckého kraje.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Předsednictvo schválilo uvolnění částky 28400,- Kč na pomoc obcím postiženým povodněmi 2010.
p. Cimrová: „bleskové povodně“ je třeba řešit stejně intenzivně, jako povodně velkých toků.
Vodohospodářské správy budou končit svou činnost a správa malých toků má přejít pod Povodí Ohře.
Je nutná i spolupráce s CHKO.
Předsednictvo doporučuje dále jednat s vlastníky malých toku o zajištění údržby. O spolupráci byli
požádáni poslanci PČR.
5. Předseda informoval předsednictvo o průběhu jednání SPOV ČR
- Pomoc obcím po povodních 8/2010
-Memorandum za rozšíření mýtného pro nákladní dopravu i na silnice prvních, druhých a třetích tříd.
Jedná se o návrh Dopravní federace na zavedení mýtného na všech typech silnic pro nákladní dopravu,
protože při zavedení mýtného na dálnicích se nákladní doprava přesouvá na nižší typy silnic. Tím
dochází k jejich nadměrnému zatížení, poškozování, nehledě na hlučnost v obcích a nebezpečí dopravních
nehod a úrazů. Předsednictvo podporuje uvedenou iniciativu v plném rozsahu.
-Předseda SPOV ČR p.Mgr.Eduard Kavala oslovil předsedy politických stran ODS, TOP 09,Věcí
veřejných, ČSSD a KSČM s žádostí o zapracování témat dotýkající se malých obcí do Programového
prohlášení pro nastupující volební období. Materiál máme k dispozici pro další jednání s poslanci.
6. různé:
- věnovat pozornost snaze zrušení tratí jako např. „švestkové“ apod.
- na příští jednání pozvat poslance Parlamentu ČR
Zajistí: Cimrová, Tyl
Předmětem jednání SPOV ÚK v říjnu by měla být:
- bezpečnost obcí, možnost zajištění obecní policie, případně dotace na zajištění obecní policie
- VPP, nezaměstnanost
- údržba silnic
-Do jednání byla pozvána zástupkyně Školy obnovy venkova pí. Mgr.Alena Šnýdlová. V současné době je
připraveno dvoudenní „Celostátního setkání škol obnovy venkova“, které se uskuteční ve dnech 7. a 8.
10.2010 v Liběšicích. Noclehy budou zajištěn pro účastníky v hotelu Racek v Úštěku
Účastnický poplatek činí 950,- Kč. Pozvánky byly rozeslány všem obcím. Jedná se o akci která je
pořádána ve spolupráci se SPOV ÚK. Rozeslání pozvánek pro členy SPOV ÚK zajistí p.Vacková
.
Zapsala: Vacková
…………………….………
Předseda SPOV ÚK V.Tyl

