SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA
která se konala dne 10. května 2011
Jednání schůze předsednictva se konalo v Ústí nad Labem od 10 hod., bylo ukončeno ve 12 hod. Jednání
řídil předseda Václav Tyl.

Přítomno:
Omluvena:
Neomluveni:
Hosté:

10 členů – Bejček Jan, Ing.Václav Bešta, Cimrová Marie, Ing. Jana Chládková,
Kopecký Karel, Lanc Antonín, Vacková Alena, ,Vernerová Věra, Trnková Marie,
Tyl Václav
Zdeněk Valenta
0
Albrechtová Romana

Předseda konstatoval, že zasedání předsednictva SPOV ÚK je schopno se usnášet. Zapisovatelem
dnešní schůze předseda určil Ing. Janu Chládkovou. V úvodu přivítal přítomné.
Předseda přednesl návrh programu jednání:
Program:
1. Schválení programu a zapisovatele
2. Spolupráce s Krajskou radou Sdružení místních samospráv ČR
3. Informace ze:
- semináře Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a Spolku pro obnovu venkova ČR o stavu
přípravy nového RUD
- semináře k výročí 20-ti let Programu obnovy venkova v ČR
- zasedání předsednictva SPOV ČR v Praze ze dne 2. 5. 2011
4. Prezentace Ústeckého kraje na výstavě Má vlast v Praze na Vyšehradě
5. Soutěž vesnice roku Ústeckého kraje 2011 - zapojení obcí
6. Kompetence členů předsednictva
7. Různé
1. Schválení programu a určení zapisovatele
K navrženému programu nebylo připomínek.
Usnesení:
Předsednictvo schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
2. Spolupráce s Krajskou radou Sdružení místních samospráv ČR
Předseda. Představil zástupce SMS Romanu Albrechtovou – starostku obce Klapý
(775 247 531, ouklapy@seznam.cz). Cena naděje pro živý venkov – organizovalo SMS v rámci
soutěže Vesnice roku.
Albrechtová – místopředsedkyně SMS, (předseda p. Drašner). Informovala o posledním jednání
SMS, kde se jednalo rušení pošt a VPP. SMS je připomínkovým místem zákonů, tak jako SMO.
p. Kopecký – potřebná změna předsedy SMO
p. Bejček – je třeba vyvolat jednání s SMO v zásadních věcech, jako je změna rozpočtového
určení daní. Apelovat na své poslance a senátory.
p. Tyl – zástupci SMO a SMS by měli být pravidelně zváni na jednání předsednictva SPOV.
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Usnesení:
Předsednictvo schvaluje spolupráci s Krajskou radou Sdružení místních samospráv ČR.
Hlasování:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
3. Informace ze:
a) semináře Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a Spolku pro obnovu venkova ČR o stavu
přípravy nového RUD – svolala senátorka Juřenčáková. Paní senátorka požádala vládu o
další řešení nového RUD. P. Bejček - navrženo 4-5 kritérií. Je třeba zachovat kritérium
rozlohy obce.
b) semináře k výročí 20-ti let Programu obnovy venkova v ČR – vystoupila zástupkyně
Královehradeckého kraje, který do POV dává pravidelně 50 mil. Kč. V POV Ústeckého
kraje je alokováno pouze 19 mil. Kč.
c) zasedání předsednictva SPOV ČR v Praze ze dne 2. 5. 2011
d) jednání k matrikám – účastnil se p. Bešta a p. Lanc – MV ČR byla navržena optimalizace
počtu matrik. Silný odpor v krajích a na obcích proti rušení matrik.
4. Prezentace Ústeckého kraje na výstavě Má vlast v Praze na Vyšehradě
Asociace Entente Florale CZ zaslala požadavek na prezentaci obcím sdružených v SPOV
pozdě. Obce měly prakticky jeden týden na přípravu materiálů, což se projevilo na kvalitě
prezentace a počtu zapojených obcí. Výstava probíhá od 7. 5. do 31. 5. 2011 v Praze Vyšehradě.
Prezentace SPOV na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích v srpnu 2011. Je třeba
dohodnout s paní Harnovou vyčlenění prezentačního panelu.
Úkol: M. Cimrová – oslovit pí. Harnovou se zajištěním prezentačního panelu SPOV ÚK
na výstavě Země živitelka.
5. Soutěž vesnice roku Ústeckého kraje 2011 – zapojení obcí
p. Vacková informovala členy o soutěži Vesnice roku. Přihlášeno je 15 obcí. Rozpis je již
k dispozici a bude rozeslán e-mailem. Nejvíce obcí je z Litoměřicka.
6. Kompetence členů předsednictva
Předseda informoval o návrhu kompetencí jednotlivých členů předsednictva, který bude zaslán
předsednictvu k připomínkování. Dále navrhl zorganizovat návštěvu členů předsednictva do
obcí členské základny.
7. Různé a diskuse
p. Tyl – informoval o práci pracovní skupiny POV ÚK. Rada a Zastupitelstvo ÚK respektovalo
doporučení pracovní skupiny. Vzhledem k převisu žádostí byla navržena úprava výše možné
dotace..
Návrh: požádat radního Bc.Vonku k účasti na jednání předsednictva SPOV ÚK ve věci
vyhodnocení a další spolupráce v POV ÚK. Zajistí p. Tyl.
Komunální odpad – M. Trnková – návrh: úložné za odpad na skládku snížit (současný je 550
Kč). Navrhnout, aby byl maximální poplatek snížen na maximálně 300 Kč. Návrh podat
společně za SPOV i SMS.
Ing. Bešta – podal informaci o práci skupiny „Půda“ při Mze ČR:
1. Reforma a optimalizace úřadů - Pozemkový úřad a Pozemkový fond ČR se bude slučovat.
PF ČR zanikne do 31. 12. 2012. Redukce zaměstnanců.
2. Změna zákona č. 95/1999 Sb., o převodu zemědělské a lesnické půdy z vlastnictví státu na
jiné osoby. Dořešit dědictví, nákup půdy právnickou osobou, zánik předkupního práva
státu.
3. Ochrana zemědělské půdy – eroze a totální degradace půdy, zastavěnost půdy, kvalita půdy
a vody s vazbou na dotace, fungující trh s půdou.
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p. Kopecký – pracovní skupina pro řešení priorit (dotací, podpor) od roku 2014 až 2020 na
úrovni kraje. Udržitelný rozvoj území – trh práce, vzdělávání, uplatnění absolventů škol ve
vztahu k trhu práce.
Územní rozvoj – priority – spalování komunálního odpadu, likvidace brownfieldů, revitalizaci
zanedbaných území, revitalizace území po těžbě nerostů, nové funkce území – zeleň,
zkvalitnění infrastruktury v oblasti ŽP – spalovny, kanalizace, protipovodňová ochrana, nové
technologie v těžbě, dopravní infrastruktura, integrace veřejné dopravy, zkvalitnění občanské
vybavenosti a infrastruktury – podpora ze SFDI.
Termíny jednání předsednictva: 14. 6., 13. 9., 11. 10., 8. 11. 2011 začátek v 10 hodin na
krajském úřadě.
Předseda ukončil zasedání ve 12 hod poděkováním všem přítomným za účast na jednání.
V Ústí nad Labem 10. 5. 2011
Zapsala: Ing. Jana Chládková …………………………..……………………..
Předseda: p. Václav Tyl ……………………..………………………….
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