SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS
z Valné hromady SPOV ÚK, která se konala dne 23.března 2010
Jednání Valné hromady se konalo v Třebívlicích od 14,00 hod., ukončeno bylo v 17,00 hod. Jednání řídil
předseda Václav Tyl.

Přítomno:
28 členů (viz prezenční listina)
Omluveni:
4 členové
Neomluveni:
29 členů
Hosté:
AZV Louny Ing.Typoltová a Ústí n.L.Ing.Beneš, KIS ÚK Most p.Holadová,
SESO Ing. Palán, SERVISO Ing.Beneš, KÚ ÚK odbor regionálního rozvoje p.Opočenská, MSP ČR
náměstek ministryně spravedlnosti Mgr. Zajíček a p.Svobodová
Předseda zahájil valnou hromadu a předal slovo starostovi obce Třebívlice panu Mgr. Josefu
Seifertovi, který krátce představil obec a její okolí.
Předseda v úvodu přivítal hosty a konstatoval, že počet přítomných členů v době zahájení je více
jak 30% z celkového počtu tzn., že valná hromada je v souladu s jednacím řádem usnášeníschopná.
Následně se předseda dotázal zúčastněných členů, zda mají nějaké námitky proti zápisu z valné
hromady konané dne 12.3.2009 ve Vědomicích. Protože nikdo z přítomných nevznesl žádné
připomínky, považuje se tento zápis za schválený.
Zapisovatelem z dnešní VH předseda jmenoval paní Marii Cimrovou.
Předseda přednesl návrh programu jednání:
Program:
Schválení programu a určení zapisovatele
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z VH 12.3.2009
Výroční zpráva za rok 2009
Zpráva o hospodaření za rok 2009
Zpráva revizní komise
Návrh rozpočtu na rok 2010
Návrh činnosti na rok 2010
Informace o soutěži Vesnice roku 2009 a 2010
Vystoupení hostů, diskuse, usnesení
Schválení programu a určení zapisovatele
K navrženému programu nebylo připomínek.
Usnesení:
VH schvaluje program jednání.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0

zdržel se: 0
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Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předseda navrhl do návrhové komise p.Vernerovou, p.Petrů, p.Fouska. Za ověřovatele navrhl
p.Mikla a p.Lance, další návrhy nebyly vzneseny.
Usnesení:
VH schvaluje návrhovou komisi ve složení p.Vernerová, p.Petrů, p.Fousek a ověřovatele
p.Mikla a p.Lance.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Kontrola usnesení z VH 12.3.2009
Místopředsedkyně paní Trnková provedla kontrolu usnesení z poslední VH. Konstatovala, že
všechny body byly splněny. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Usnesení:
VH bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z VH ze dne 12.3.2009.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Výroční zpráva za rok 2009
Předseda pan Tyl přednesl výroční zprávu o činnosti SPOV ÚK za rok 2009. Činnost krajské
organizace SPOV byla i v uplynulém roce velmi rozmanitá a pestrá. Odvíjela se v souladu se
schváleným plánem činnosti a usnesení VH. Celkem se od poslední VH, která se konala
12.3.2009 ve Vědomicích, uskutečnilo 7 schůzí předsednictva. Z toho 2 se konaly v obci Nová
Ves v Horách a ostatní, díky patronaci p.hejtmanky a spolupráci s vedoucí odboru RR paní
RNDr Kadlecovou nám bylo umožněno využívat jednací prostory Krajského úřadu.
Účast členů předsednictva na jednáních činila 84%. Zápisy z jednotlivých jednání byly zasílány
elektronickou poštou všem členským obcím a zveřejněny na webových stránkách spovuk.cz.
Členové předsednictva se pravidelně zúčastňují jednání předsednictva SPOV ČR v Senátu PČR
v Praze. Informace ze zasedání předsednictva SPOV ČR jsou pravidelně podávána na našich
jednáních. Úkoly pro naši organizaci jsou rozpracovávány na naše podmínky.
Pravidelně jsme se na svých jednáních zabývali možností rozšíření členské základny. Za tímto
účelem jsme oslovili osobním dopisem starosty malých obcí kteří nejsou členy SPOV ÚK,
abychom je seznámili s činností spolku a jeho účelem.
V celostátním měřítku nepatří naše členská základna počtem členů mezi nejmenší. Pohybujeme
se zhruba v polovině všech organizací. S ohledem na to, že vyvíjíme činnost ve prospěch
malých obcí teprve dva roky, je to odpovídající umístění. Účelem rozšíření členské základny je
prosazovat oprávněné požadavky malých obcí a posílit vyjednávací schopnost spolku ve vztahu
ke kraji.
Na jednání našeho předsednictva jsme se pravidelně věnovali SVR.
Nemalou pozornost jme věnovali POV ÚK, zejména kritériím hodnocení a celkové alokaci
finančních prostředků.
Program i soutěž na krajské úrovni napomáhá starostům zejména malých obcí k obnově jejich
obcí a jejich udržitelnému rozvoji, zviditelnění a propagaci nejen obcí, ale celého kraje. Když se
chce, tak to jde i v krizi, jak napsal předseda SPOV JČK, kde dokázali při mimořádném
úsporném režimu kraje i dotace pro venkov v rámci krajského POV nejen udržet, ale ještě oproti
původnímu návrhu navýšit o 10 milionů, ze 70 na 80 milionů. V jihočeském kraji tak vesnice
pokvetou i v krizi. A tak se nabízí otázka, naslouchají hlasu a potřebám venkova ÚK i naši
krajští zastupitelé?
Na základě žádosti SPOV ČR jsme nominovali za náš spolek, člena předsednictva p.Antonína
Lance – starostu městyse Peruc do týmu, který se zúčastnil dne 9.3.2010 mimořádného jednání
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členských firem sdružených ve Společenstvu dřevozpracujících podniků v ČR a zástupců
politických stran.
Důvodem tohoto setkání je vypsaný tendr Lesů ČR na lesnické práce a prodej dřeva za 16
miliard. Kč. Závěry jednání jsou, aby antimonopolní úřad zrušil tendr a následně byly
podmínky nastaveny tak, aby nejméně na 50% dřevní hmoty ze zdrojů LČR měly předkupní
právo malé a střední firmy v ČR.
Dalšího našeho zástupce jsme nominovali do pracovního týmu, který bude připravovat
aktualizaci Státní politiky životního prostředí ČR. K jednání za SPOV ČR byla schválena
členka našeho spolku, starostka obce Vchynice p.Ing.Jana Chládková, která se již zúčastnila
jednání u náměstkyně ministra životního prostředí Ing.Bízkové v Praze.
SPOV ÚK má uzavřenu Rámcovou partnerskou smlouvu o spolupráci s OS MAS České
středohoří se sídlem v Ploskovicích.. Obě smluvní strany si budou aktivně pomáhat
v prosazování aktivit směřujících k rozvoji regionu a venkovského života.
Další rámcová smlouva byla v loňském roce uzavřena se ŠOV o.p.s. v Liběšicích. Posláním
obou subjektů je rehabilitace venkova, obnova a prohloubení společenského i duchovního
života ve venkovských oblastech, v neposlední řadě podpora tvorby odpovídajících životních
podmínek současných i budoucích obyvatel venkova.
Pošty na malých obcích – to je další téma, na které vystoupil člen předsednictva p.Bejček
starosta obce Nová Ves v Horách, na VH SPOV ČR v Praze, kde předal písemně svůj příspěvek.
Dále je na SPOV ČR jednáno i o ochraně ZPF, vydávání pozemků obcím PF a ÚPZSVM. Dá se
říci, že zatím tato témata nezapadla. Svědčí o tom i seminář na MZE ČR dne 13.4.2010 na téma:
Půda a ochrana ZPF v ekonomických souvislostech, který bude moderovat sám předseda SPOV
ČR Mgr.Kavala. Pořadatelem semináře je Stálá senátní komise pro rozvoj venkova ČR a SPOV
ČR. Zde je nutné zajistit naši účast.
Vyzval přítomné k diskusi a rozpravě k předložené zprávě.
V diskusi vystoupil:
•
pan Seifert, starosta obce Třebívlice, který společně s panem předsedou vyjednával
na kraji možnosti navýšení finančních prostředků do POV. Jednání proběhlo jak s paní
hejtmankou Vaňhovou tak s radními p.Vonkou a předsedou finančního výboru panem
Fialou. Vzhledem k ekonomické situaci došlo ke krácení rozpočtu kraje a tím i kapitoly
RR. Při jednání byly navrženy úpravy v oblastech podpor. Jednalo se konkrétně o
snížení počtu oblastí podpor, při maximálním zachování výše dotací a přerozdělení
finančních ocenění v rámci SVR tak, aby byly finanční částkou oceněny i obce, které
obdrží diplomy. Celostátním porovnáním přidělování finančních prostředků krajů na
POV a VR, patří náš kraj mezi ty kraje, které do této oblasti věnují nejméně finančních
prostředků. Radními bylo přislíbeno, že se kraj pokusí v příštím období tento program
finančně posílit. Dále pan starosta upozornil, že by se mělo do soutěže Vesnice roku
přihlásit více obcí, ale vše závisí na jednotlivých obcích.
•
paní Prachveldová starostka obce Světec, která přečetla zápis z pracovní skupiny
POV 2010, který je přílohou zápisu.
•
pan PhDr.Sedláček CSc., starosta obce Vražkov , ve svém příspěvku hovořil o
uplynulém ročníku SVR v ÚK, kterého se zúčastnilo 21 obcí ÚK. V porovnání
s celostátním průměrem, který činí 27 obcí jsme lehce podprůměrní.
•
pan Ing.Tachecí, starosta obce Krabčice hovořil o projektu a publikaci Po stopách
Praotce Čecha, tento projekt zajišťuje ÚK.
•
paní Černíková, starostka obce Staňkovice hovořila o projektu Evropská charta
rovných příležitostí do kterého se zapojila jejich obec a vyzvala ostatní k následování.
•
pan Ing.Bíža, starosta obce Mšené - lázně, který hovořil z pohledu obcí o potřebných
úpravách RUD.
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•

pan JUDr.Rajniš, starosta obce Mnetěš pohovořil o problémech malých obcí
v souvislosti se zajišťováním dotací.

Usnesení:
VH bere na vědomí výroční zprávu o činnosti SPOV ÚK za rok 2009.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Zpráva o hospodaření za rok 2009
Zprávu o hospodaření přednesla a zpracovala p.Vacková, starostka obce Žalhostice.
Zůstatek na účtu k 1.1.2010
11 086,77 Kč
Celkové příjmy organizace v roce 2009
36 300,77 Kč
z toho: úhrada obec Dobrná
40 % z členských příspěvků
úroky z vkladu
Z těchto finančních prostředků bylo v roce 2009 uhrazeno:
- Občerstvení na VH, která se konala v březnu 2009
- Správa internetových stránek SPOV UK
- Vedení a spravování účtu
- Poštovné
Výdaje celkem za rok 2009
Zůstatek ke dni 31.12.2009
Banka
Hotovost
Finanční prostředky celkem k 31.12.2009

1 950,- Kč
34 240,- Kč
110,77 Kč
613,-Kč
5 478,-Kč
82,-Kč
166,-Kč
6 399,-Kč
40 214,54,- Kč
834,-Kč
41 048,54,-Kč

Usnesení:
VH schvaluje hospodaření SPOV ÚK za rok 2009 bez výhrad.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Zpráva revizní komise
Zprávu revizní komise za rok 2008 přednesl p.Macháček. Revizní komise SPOV ÚK ve složení
Jana Bauerová - Vrutice, Vlasta Tůmová - Mariánské Radčice a Josef Macháček - Řehlovice
provedla revizi hospodaření spolku za rok 2009. Byla provedena kontrola následujících knih
a dokladů:
•
peněžní deník ke dni 7.2.2010
•

výpisy z účtu vedeného u Poštovní spořitelny

•

příjmové a výdajové doklady

•

smlouva a dodavatelské faktury na zajištění internetových služeb

Revize se netýkala pokladny, v pokladně je zůstatek 834,-Kč.
Revizní komise konstatuje, že účetnictví je vedeno formou jednoduchého účetnictví, průkazně a
správně. Všechny zápisy v peněžním deníku jsou doloženy doklady, platby v hotovosti jsou
doloženy evidovanými příjmovými a výdajovými doklady.
Revizní komise prověřila všechny příjmové a výdajové doklady a konstatuje, že nenalezla
žádné nedostatky. Pouze je zapotřebí na výdajové doklady, jak již bylo konstatováno loni
doplnit podpis přijímající hotovost. Bylo konstatováno, že byl odstraněn problém s platbou za
pronájem přednáškového sálu na KUÚK příjmem platby od obce Dobrná.
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavil další člen spolku.
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Usnesení:
VH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2009.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 1
Návrh rozpočtu na rok 2010
Návrh rozpočtu připravila paní Vacková a přednesl předseda pan Tyl.
Příjmy:
40 % z členských příspěvků
35 000,- Kč
Příjmy celkem
35 000,- Kč
Výdaje:
Soutěž Vesnice roku 2010
5 000,- Kč
Služby – internetové stránky
6 000,- Kč
Poštovné,poplatky bance
1 000,- Kč
Prezentace SPOV-ÚK
5 000,- Kč
Občerstvení
3 000,- Kč
Výdaje celkem
20 000,- Kč
Do rozpravy se zapojil pan Kudrna, který se dotázal na položku za webové stránky a prezentaci
SPOV UK, který prezentuje náš spolek. Vše mu vysvětlil pan předseda.
Usnesení:
VH schvaluje rozpočet na rok 2010 jako přebytkový ve výši příjmů 35 000,-Kč a výdajů ve
výši 20 000,-Kč.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh činnosti na rok 2010
Pan Kopecký přednesl návrh činnosti spolku na rok 2010.
Oblast udržitelného rozvoje:
1) Ve spolupráci s regionálními politiky podporovat Program obnovy venkova Ústeckého kraje
a Soutěž „Vesnice roku“.
2) Podporovat obce zasažené těžbou nerostných surovin a ohrožené prolomením těžebních
limitů.
3) Věnovat pozornost udržení, případně zlepšení dopravní obslužnosti v těch regionech, kde je
nedostačující.
4) Podporovat zachování pošt na malých obcích.
5) Prosazovat bezúplatný převod pozemků v majetku státu na obce i na jiné využití než např.
na výstavbu bytů a RD, ale třeba i na stavby pro sportovní účely apod.
6) Podílet se na prosazování spravedlivějšího rozdělení RUD.
7) Nadále spolupracovat s MAS, mikroregiony a Školou pro obnovu venkova.
8) Dát podnět k jednání na MMR a SFRB, za účelem zvýšení podpory malých obcí v otázce
výstavby RD a bytů, z důvodů udržení mladých rodin v obcích.
9) Shromažďovat podněty obcí ke zjednodušení a snížení administrativy a následně je
prosazovat prostřednictvím volených orgánů.
10) Podílet se na zjednodušení příprav územních plánů v připravované novele stavebního
zákona.
11) Prosazovat mezi volenými orgány změnu volebního zákona v oblasti parlamentních a
komunálních voleb.
1)

Oblast organizační činnosti:
Věnovat pozornost rozšíření členské základny SPOV ÚK.
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2)

Propagovat činnost SPOV ÚK, včetně prezentace na celostátní úrovni.
3) Podporovat výměnu zkušeností mezi obcemi.
Do rozpravy se zapojila paní Ing.Chládková, která se dotázala na dopravní obslužnost a jejich
možné změny, s touto problematikou je možno pomoci na úrovni krajského úřadu.
Usnesení:
VH schvaluje plán činnosti SPOV ÚK na rok 2010.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Informace o soutěži Vesnice roku 2009 a 2010
Předseda p.Tyl přednesl informaci o průběhu a činnosti hodnotící komise, včetně vyhodnocení
výsledků. V loňském roce se přihlásilo 21 obcí což je více jak v roce 2008. Vesnice roku 2010
byla vyhlášena na Dnu malých obcí v Praze v březnu 2010, bližší informace získáte na
stránkách Vesnice roku - www.vesniceroku.cz. Kontaktní místo v Ústeckém kraji a přihlášky
přijímá Ing.Lenka Kynčilová, Školní 5336, 430 01 Chomutov, tel:474623424,
mobil:731628337, e mail:kynlen@mmr.cz. Přihlášky jsou přijímány do 30.4.2010 a poplatek
je 2,- Kč za každého občana přihlašované obce. Vyzýváme všechny obce k účasti v soutěži
Vesnice roku 2010. Předsedou hodnotící komise bude pan Kopecký starosta obce Horní
Podluží a místopředsedou Ing.Šmíd, starosta obce Hrušovany, vítězové posledních dvou
ročníků SVR.
Usnesení:
VH bere na vědomí informaci o soutěži Vesnice roku 2009 a přípravě soutěže Vesnice roku
2010.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
VH ukládá ve spolupráci s MMR ČR a RR ÚK zajistit činnost hodnotící komise soutěže
vesnice roku 2010 Ústeckého kraje.
Zodpovídá: p.Tyl,p.Kopecký, p.Ing.Šmíd
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
VH ukládá předsednictvu intenzivně jednat v průběhu roku se zastupiteli ÚK o navýšení
finančních prostředků do oblasti regionálního rozvoje, konkrétně Programu obnovy
venkova ÚK a Vesnice roku, pro rok 2011, alespoň na úroveň roku 2009, to je ve výši 33
mil.Kč.
Zodpovídá:p.Tyl, p.Kopecký, p. Trnková
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
VH ukládá předsednictvu podílet se ve spolupráci s Pracovní skupinou starostů pro výběr
projektů na přípravě návrhů Programu rozvoje a obnovy venkova Ústeckého kraje pro
rok 2011.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 2
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Vystoupení hostů
Z pozvaných hostů využil příležitosti vystoupit na valné hromadě:
•
Ing.Oldřich Beneš zástupce MZE ČR - Agentury pro zemědělství a venkov
Ústeckého kraje. Pohovořil o soutěži Vesnice roku 2009 z pohledu zemědělství a
naplňování programu rozvoje venkova a představil zástupkyni AZV paní Typoltovou,
která bude jako zástupce v komisi Soutěže Vesnice roku 2010.
•
ředitelka KIS ÚK Most paní Holadová, která přítomné seznámila s jejich aktivitami
ve vztahu k venkovu a všechny přítomné pozvala na jimi pořádané akce, které všem
obcím, podnikatelům a zemědělcům zasílá pomocí emailových zpráv
•
předseda SESO pan Palán, nabídl spolupráci SESA s naším spolkem
•
zástupce KÚ ÚK paní Opočenská, která pohovořila o POV ÚK a připravovaném
portálu pro mikroregiony ÚK zaměřené na oblasti meziobecní spolupráce
•
zástupce MSP ČR Mgr.Zajíček a paní Svobodová, kteří přítomné seznámili
s fungováním CZECH POINTU a datových schránek a dále připravovanými změnami
v oblasti Informačního systému základních registrů a Egovernmentu.
Diskuse
Jako hlavním tématem diskuse byly datové schránky, jejich fungování, používání a další práce
spojené s touto agendou.
Pan Mgr.Zajíček odpovídal na dotazy zástupců obcí ke spokojenosti všech diskutujících. Tato
diskuze ohledně datových schránek byla pro všechny velice přínosná a pan Mgr.Zajíček nabídl i
další možnou spolupráci.
Závěr
Předseda ukončil jednání VH v 17 hod poděkováním všem přítomným za účast na jednání.
V Třebívlicích dne 23.3.2010

Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………..……………………..
Ověřovatelé: p.Antonín Lanc ……………………………………………..
p.Vlastimil Mikl ……………………………………………

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