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SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE  
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA 
 

 která se konala dne 8.března 2011  
 

 
Jednání schůze předsednictva se konalo v Ústí nad Labem od 12 hod., ukončeno bylo ve 
14 hod. Jednání řídil předseda Václav Tyl. 
 
Přítomno: 9 členů – Bejček Jan, Cimrová Marie, Kopecký Karel, Lanc Antonín, 
Seifert  Josef, Vacková Alena, Vernerová Věra, Trnková Marie, Tyl Václav 
Omluvena: 0 
Neomluveni: 0  
Hosté: pan Macháček předseda revizní komise 
 
Předseda konstatoval, že zasedání předsednictva SPOV ÚK je schopno se usnášet. 
Zapisovatelem  dnešní schůze předseda určil paní Marii Cimrovou. V úvodu přivítal 
přítomné. 
Předseda přednesl návrh programu jednání: 
Program:  
1. Schválení programu a určení zapisovatele 
2. Kontrola usnesení z posledního předsednictva 
3. Kontrola plnění harmonogramu pro přípravu VH 
4. Různé 

 
1.  Schválení programu a určení zapisovatele 

K navrženému programu nebylo připomínek. 
Usnesení: 
Předsednictvo schvaluje navržený program zasedání. 
Hlasování: 
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

2.  Kontrola usnesení z posledního předsednictva 
Paní Trnková provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání. Úkoly byly 
splněny. 
Usnesení: 
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z posledního 
zasedání. 
Hlasování: 
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

3.  Kontrola plnění harmonogramu pro př ípravu VH 
Harmonogram úkolů pro zajištění valné hromady obdrželi členové 
předsednictva. Jednotlivé úkoly byly dnes projednány a jsou k dnešnímu dni 
splněny. Předsedovi revizní komise byly předány podkladové materiály ke 
kontrole. Hospodaření SPOV ÚK.  
Předsednictvo bude navrženo ve stejném složení jako dosud. Návrhy na 
doplnění předsednictva budou předloženy valné hromadě. Tato valná hromada 
bude volební, pozvánky budou zaslány všem členům i nečlenským obcím. 

4.  Různé a diskuse 
Na Dni malých obcí v Praze dne 1.3.2011 byla vyhlášena Soutěž vesnice roku 
2011. 
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Termíny jednání předsednictva jsou navrženy: 12.4., 10.5., 14.6., 
13.9., 11.10., 8.11. začátek v 10 hodin na krajském úřadě 
Předseda ukončil zasedání ve 14 hod poděkováním všem přítomným za účast 
na jednání. 
 
V Ústí nad Labem 8.3.2011 
Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………..…………………….. 
     
Předseda: p. Václav Tyl ……………………..………………………….  
  


