
SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE 

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA

která se konala dne 16.11.2010 

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: 8  členů  (  p.Bejček  Jan  –  Nová  Ves  v Horách,  p.Cimrová  Marie  -  Chodouny, 
p.Kopecký Karel – Horní Podluží, p.Antonín Lanc –Peruc,  p.Trnková Marie – Úštěk, 
p.Tyl Václav – Vědomice, p.Vacková Alena – Žalhostice,)

Omluven: 2 členové (p.Mgr.Seifert Josef, p.Vernerová Věra - Radonice)
Neomluveni: 0 
Hosté: 2  (p.  Mikolášek  –  Konzultační  dopravní  společnost,  p.  Zdenka  Opočenská 

z regionálního rozvoje ÚK)

Předseda konstatoval, že zasedání předsednictva SPOV ÚK je schopno se usnášet. Zapisovatelem 
dnešní  schůze předseda určil  paní  Marii  Cimrovou.  V úvodu přivítal  pana Mikoláška,  zástupce 
Konzultační dopravní společnosti a p. Zdenku Opočenskou z regionálního rozvoje ÚK.

Předseda přednesl návrh programu jednání:

Program: 
1. Kontrola usnesení
2. Problematika provozu regionálních železničních tratí
3. POV ÚK 2011 
4. Informace o přípravě Valné hromady SPOV ČR v Praze.
5. Informace z jednání předsednictva SPOV ČR v Praze dne 2.11.2010
6. Různé

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrh.

Usnesení:
Předsednictvo schvaluje program zasedání.
Hlasování:
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Kontrola usnesení

Předseda pan Tyl provedl kontrolu usnesení z minulého jednání, všechny body splněny.

Problematika provozu regionálních železničních tratí

K tomuto bodu jednání byl pozván pan Mikolášek z Konzultační dopravní společnosti o.s. , který 
přítomné seznámil s problematikou regionálních tratí  v Ústeckém kraji.  Dle jeho informací chce 
společnost SŽDC tyto tratě rušit pro nadbytečnost. Problémem je i neobjednávání veřejné dopravy 
ze stran kraje a potažmo i obcí a svazku obcí. Důležité je z jeho pohledu i vyjadřování a nesouhlas 
jednotlivých obcí k řízení ohledně rušení regionálních drah. Pan Tyl poděkoval panu Mikoláškovi 
za  přednesené  poznatky  a  požádal  ho  o  vypracování  jasných  stanovisek  k této  problematice 
s kterými  by vystoupil  pan Mgr.Seifert  v Praze na valné hromadě dne 7.12.2010. Pan předseda 
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předal  předsednictvu  materiály  k rušení  regionálních  tratí  vypracovaných  panem  Radomírem 
Hanačíkem, předsedou SPOV středočeského kraje.

Usnesení:
Předsednictvo pověřuje pana Mgr.Seiferta k přednesení příspěvku na Valné hromadě v Praze 
dne 7.12.2010 ohledně rušení regionálních tratí v Ústeckém kraji. 
Hlasování:
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

 POV ÚK 2011

Předseda pan Tyl  se  zúčastnil  jednání  pracovní  skupiny  pro  výběr  projektů,  která  se  zabývala 
návrhem  oblastí  podpor  pro rok 2011, tento návrh bude projednávat rada a poté zastupitelstvo. 
Dále sdělil, že je v návrhu připravovaného rozpočtu pro POV ÚK 2011 pouze 15 mil což je o 8 mil 
méně než v loňském roce.
Paní Zdenka Opočenská zástupce oddělení regionálního rozvoje ÚK nabídla možnost delegování 
členů SPOV ÚK do pracovní skupiny pro výběr projektů. Předsednictvo navrhlo delegovat pana 
Tyla, Lance,  Kopeckého a paní Vackovou, návrhy nových členů bude vybírat a schvalovat  rada 
kraje.
Paní  Zdenka Opočenská upozornila na konání  konference ÚK ve dnech 1.-2.12.2010, kde bude 
prezentována  spolupráce  regionálního  rozvoje  a  spolků  a  portálu  ÚK  s  názvem  VENKOV  – 
http://rozvojvenkova.kr-ustecky.cz, kde se mohou jednotlivé obce a svazky přihlásit a doplnit zde své 
kulturní a společenské akce. Do projektu se jednotlivé mikroregiony zaregistrují 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 pověřuje předsedu pana Václava Tyla k účasti na konferenci  Rozvoj venkova 
prostřednictvím mikroregionálního managementu konané dne 1. a 2.12.2010.
Hlasování:
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Informace o přípravě Valné hromady SPOV ČR v Praze. 

Valná Hromada SPOV ČR se koná 7.12.2010 na MZE v Praze od 9 hodin v zasedací místnosti ve 
4.poschodí – pozvánka je na stránkách www.spov.org. Všichni členové našeho spolku jsou zváni na 
toto jednání.

Informace z     jednání předsednictva SPOV ČR v     Praze dne 2.11.2010   
Stěžejním  bodem  jednání  předsednictva  SPOV  ČR  v Praze  bylo  vystoupení  zástupce  MZE 
Ing.Sekáče, který hovořil o problematice PRV ohledně výzvy, která by měla být vyhlášena v příštím 
roce a ve které zbývá cca 700 – 800 mil.Kč. Dále informace o přípravě a konání valné hromady 
v Praze dne 7.12.2010, dalším bodem bylo představení problematiky rodiny, kterou přednesl pan 
Ing.Kovář. Dne 8.12.2010 bude slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku s přijetím vítězů panem 
prezidentem na Pražském hradě. Dne 30.11.2010 se koná Den malých obcí v Praze 
a 23.11.- 25.11 konference Venkov 2010 v Lázních Bělohrad. Podrobný zápis z tohoto jednání je 
v zápise SPOV ČR 
(materiály jsou ke stažení na stránkách www.spov.org).
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Různé
Pan Kopecký  poděkoval  SPOV ČR za  poskytnutý  příspěvek  obci  Horní  Podluží  na  odstranění 
povodňových škod.

Předseda ukončil zasedání ve 12 hod poděkováním všem přítomným za účast na jednání.

V Ústí nad Labem 16.11.2010

Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………..……………………..

Předseda: p. Václav Tyl ……………………..………………………….

3


