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SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE  
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA 
 

 která se konala dne 12.dubna 2011  
 

 
Jednání schůze předsednictva se konalo v Ústí nad Labem od 10 hod., ukončeno bylo ve 
12 hod. Jednání řídil předseda Václav Tyl. 
 
Přítomno: 9 členů – Bejček Jan, Ing.Bešta Václav, Cimrová Marie, Ing.Chládková 

Jana, Lanc Antonín, Valenta Zděnek, Vacková Alena, Trnková Marie, 
Tyl Václav 

Omluvena: 2 členové - Kopecký Karel, Vernerová Věra 
Neomluveni: 0  
Hosté: 0 
 
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. Volba předsedy a místopředsedů 
3. Informace z SPOV ČR v Praze 
4. Soutěž Vesnice roku Ústeckého kraje 2011 
5. Rušení matrik 
6. 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.  Volba předsedy a místopředsedů 
Předseda navrhl veřejnou volbu předsedy dvou místopředsedů. Předseda 
otevřel rozpravu.Do rozpravy se přihlásila paní Trnková, která navrhla, aby 
zůstal předsedou pan Tyl. Předseda zhodnotil práci našeho spolku v uplynulém 
období a navrhl za předsedu Ing.Václava Beštu, starostu městyse Brozany nad 
Ohří, který by mohl dobře zastávat tuto funkci. Dále nabídl, že by zůstal 
místopředsedou a v této pozici by mu byl nápomocen při jeho práci a v práci 
krajského spolku. Pan Ing. Bešta poděkoval za důvěru, ale ze svých pracovních 
povinností by neměl dostatek času a sil na tuto funkci. Nyní potřebuje načerpat 
zkušenosti. Paní Trnková opětovně navrhla pana Tyla za předsedu SPOV 
ÚK alespoň po dobu jednoho roku a poté by se rozhodlo o možnosti zvolení 
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jiného předsedy, s tímto návrhem se ztotožnili i p. Bejček, p. Ing. Chládková, p. 
Cimrová, p. Ing. Bešta p. Vacková, p. Lanc, p. Valenta. Všichni členové 
předsednictva se zapojí do práce SPOV. Stávající předseda pan Tyl souhlasí se 
svou kandidaturou a za místopředsedy navrhuje pana Ing.Beštu a pana 
Kopeckého. Do budoucna je potřeba rozdělit úkoly mezi všechny členy 
předsednictva.  
Usnesení: 
Předsednictvo volí předsedou SPOV ÚK pana Václava Tyla, starostu 
obce Vědomice. 
Hlasování: 
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1 
 
 
Usnesení: 
Předsednictvo volí místopředsedou SPOV ÚK pana Karla Kopeckého, 
starostu obce Horní Podluž í . 
Hlasování: 
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení: 
Předsednictvo volí místopředsedou SPOV ÚK pana Ing. Václava 
Beštu, starostu městyse Brozany n.O. 
Hlasování: 
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1 
 
 

3.  Informace z SPOV ČR v Praze 
Dne 5.4. bylo jednání SPOV ČR v Praze hlavním hostem zde byl náměstek 
ministra práce a sociálních věcí Ing. Machotka, který přítomné seznámil se 
stavem VPP a s alokací finančních prostředků a novou směrnicí, ve které jsou 
omezené možnosti obcí zaměstnávat opětovně stejné nezaměstnané. Další 
setkání s tímto náměstkem bude 7.6. 2011 v Praze. Pan Ing. Machotka požádal 
přítomné o zaslání podnětů, připomínek a dotazů alespoň 14 dnů před tímto 
jednáním tak, aby se mohl připravit a zodpovědět co nejvíce otázek. 
Předseda SPOV ČR Mgr.Kavala požádal přítomné o zaslání připomínek a podnětů 
k VPP do poloviny května na jeho emailovou adresu. 
Naše připomínky odešlou členové předsednictva p.Tylovi v termínu dokonce 
dubna. Následně budou odeslány Mgr.Kavalovi. 
Zápis z jednání SPOV ČR je k nahlédnutí na stránkách spolku ČR včetně všech 
nabídek seminářů a akcí. 
Úkol pro č leny předsednictva: do konce dubna zaslat předsedovi 
maximálně 4 stěžejní argumenty k VPP  
 

 
4.  Soutěž Vesnice roku Ústeckého kraje 2011 

Přihlášky musí být zaslány do 29.4.2011, bližší informace jsou na stránkách 
www.vesniceroku.cz  
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Předsednictvo vyzývá tímto členské i nečlenské obce k účasti v Soutěži VR 
2011. 
Cílem soutěže je zviditelnění nejen přihlášených obcí, ale i Ústeckého kraje na 
celostátní úrovni. 

 
5.  Rušení matrik 

Pan Lanc seznámil přítomné s návrhem ministerstva vnitra o možném rušení 
matrik na menších obcích, které vidí jako nekoncepční pro občany, kteří mají 
možnost si vše zařídit na tomto místním úřadě. Dne 19.4. 2011 bude na 
krajském úřadě jednání ohledně tohoto návrhu. Zástupci spolku pan Lanc a 
Ing.Bešta přednesou na příštím předsednictvu výstupy z tohoto jednání . Další 
vývoj budeme sledovat , v případě potřeby připomínkovat.  
Argumenty proti rušení matrik: 

• historicky byly matriky vždy i na nejmenších obcích 
• matriky jsou hojně využívány občany i pro jiné správní úkony, v roce 

2009 se plošně na obcích (i malých) zavedl Czech point, aby se přiblížila 
státní správa občanovi a úředník přišel tzv. k občanovi. Občané sice 
budou mít CzechPoint, který se však využívá méně než matrika, ale na 
matriku budou dojíždět. Přitom se současně ruší autobusové spoje.  

• princip subsidiarity (přesouvání činností na nejnižší úroveň)  a 
přibližování státní správy občanům se tak míjí účinkem 

• zrušením matrik dojde ke zvýšení dojezdové vzdálenosti pro občana 
• činnosti se přesouvají do měst, ubývá pracovních příležitostí na venkově, 

venkov se postupně vylidňuje 
• většinu obcí v minulosti investovala značné prostředky do rekonstrukcí 

obřadních síní a vyškolení matrikářek 
• naprosto jsou opomíjeny samosprávné funkce obcí, řeší se stále jenom 

státní správa, naprostý nezájem o venkov. 
 
 

6.  Různé 
 
Seminář „Stav přípravy nového rozpočtového určení daní“ dne 19.4. 2011 od 
10 hodin do 13:30 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR – na jednání pojede 
pan Tyl, pan Kopecký 
 a Ing.Chládková. 

 
 
V Ústí nad Labem 12.4. 2011 
 
 
Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………..…………………….. 
     
Předseda: p. Václav Tyl ……………………..………………………….  
  


