SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
konaného dne 13. září 2011
Jednání předsednictva se konalo v budově KÚ ÚK v Ústí nad Labem od 13.00 hodin a bylo
ukončeno ve 14.30 hod. Jednání řídil předseda spolku Václav Tyl.
Přítomni: V. Tyl, M. Cimrová, M. Trnková, V. Bešta, J. Bejček, Ing. J. Chládková,
K. Kopecký, V. Vernerová
Omluveni: Z. Valenta, A. Lanc, A. Vacková,
Neomluveni: 0
Hosté: Z. Opočenská – oddělení RR a CR ÚK
Předseda přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání předsednictva SPOV ÚK je schopno
usnášení, přednesl program a navrhl zapisovatele. Zapisovatelem dnešní schůze jmenoval Ing.
Janu Chládkovou.
Návrh programu jednání:
1. Schválení programu a zapisovatele
2. Kontrola úkolů z minulého jednání
3. Návrh novely RUD
4. Vesnice roku 2011 – celostátní - informace
5. Informace předsedy SPOV ÚK
6. Různé

1. Schválení programu a zapisovatele
Schváleno dle návrhu předsedy.

2. Kontrola úkolů z minulého jednání
-

Připravit anketu pro obce na téma priority POV pro rok 2012 a Průvodní dopis
k anketě konzultovat s panem radním Vonkou rozeslat všem obcím.
Anketa i průvodní dopis byl připraven. p. Opočenská předala k podpisu radnímu
Vonkovi. Po podepsání rozešle anketu všem obcím Ústeckého kraje s termínem
odevzdání do 30. 9. 2011. Anketu vyhodnotí paní Opočenská a o výsledcích bude
informovat na příštím jednání SPOV 11. října 2011.

-

Vypracovat analýzu POV ostatních krajů a informaci o dotačních titulech Ústeckého
kraje a prosazovat urychlení legislativního procesu návrhu nového rozdělení
rozpočtového určení daní prostřednictvím SMO. Úkoly byly splněny.

3. Návrh novely RUD
Předseda spolku informoval o návrhu novely RUD a dalších souvisejících aktivit
směřujících k podpoře novely. Dále přečetl dopis pana předsedy SPOV ČR E. Kavaly
k RUD, informaci o jednání starostů ÚK s poslanci a senátory za ÚK v PSP ČR dne 31.
8. 2011 a aktivity Sdružení místních samospráv – klíčový dopis pro premiéra a další.
SPOV ČR svolává na středu 21. 9. 2011 od 10.00 hodin na náměstí Jana Palacha
(stanice metra Staroměstská), setkání starostů za prosazení návrhu novely RUD.
Dále bude následovat pochod k Úřadu vlády ČR, kde bude předán požadavek
starostů na přijetí novely zákona o RUD.
Předsednictvo vyzývá starosty obcí ÚK k pokojné účasti na setkání a vyjádření tím
podpory novele zákona o RUD.
4. Vesnice roku 2011 – celostátní - informace
Karel Bejček, starosta obce Nová Ves v Horách, obec která získala zlatou stuhu
v krajském kole, informoval o průběhu celostátního kola soutěže Vesnice roku 2011.
Vítězem se stala obec Komňa, Jihomoravský kraj.
5. Informace předsedy SPOV ÚK
Předseda SPOV ÚK informoval členy:
-

Asociace soukromého zemědělství pořádá Dožínky – účastníci se sejdou v
obci Židovice na Lounsku, bude následovat prohlídka několika farem soukromého
zemědělství.

-

zrušení členství ve SPOV - obec Homole u Pany (ÚK) k 31. 12. 2011

-

Vstup do SPOV – nový člen obec Píšťany

6. Různé
- Ing. Bešta:
1. Dne 8. 9. 2011 se sešla na Mze znovu část poradní skupiny „ Půda“, podskupina
vedená panem Burkoněm, která řeší přípravu novely z.č. 95/1999 Sb. (o podmínkách
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby). Sám p.
Burkoň nebyl přítomen, ale schůzku vedl ing. Jaroslav Vítek, MBA, Vrchní ředitel
Sekce ústřední pozemkový úřad. Oproti poslední schůzce v červnu, kdy mělo být

zařazeno více změn, došlo k posunu. Je politická vůle k předložení do PS ČR tzv.
„Malé novely“, která řeší pouze úročení splátkového režimu, protože současný
bezúročný režim neodpovídá evropské legislativě. Ostatní požadavky (dědické
převody, nákup půdy přednostně českých zemědělců, zrušení předkupního práva státu
z důvodu nemožnosti zastavit půdu v bance), bude řešit nový zákon o pozemkových
úřadech, v souladu s transformací PF ČR a stávajících PÚ.
2. Dne 1. 9. 2011 se sešla tematická pracovní skupina při Krajské agentuře pro
zemědělství a venkov ÚK s názvem Vliv činností člověka na krajinu českého venkova
s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině (založená v souladu s Akčním
plánem a Jednacím řádem Celostátní sítě pro venkov, za účelem řešit aktuální otázky
rozvoje venkova a zemědělství). Tato TPS řeší vzorovou analýzu vytypovaného
území, která bude metodicky sloužit ostatním subjektům pro obdobné požadavky, na
řešení třeba Vašich území.
TPS si však zadala druhý úkol, a to řešit „Nekoncepční prodej státní půdy
Pozemkovým fondem ČR“. Na příští jednání TPS bude pozvána paní Ivana
Mekyňová, vedoucí KP ÚK se sídlem v Teplicích a pan Mgr. Petr Gazdík, poslanec
parlamentu ČR, předseda hnutí Starostové a nezávislí a člen dozorčí rady PF ČR. Než
se toto setkání uskuteční, je nutné stanovit konkrétní okruh otázek, aby bylo
zřejmé co se chceme dozvědět. Dosud vyplynulo následující:
-‐ Následné nenapravitelné škody prodejem půdy v případě jiného zájmu státu
(obce).
-‐ Nemožnost dosažení směny pozemku PF a jiného subjektu ( obzvláště pozemku
blokovaného pro církevní restituci).
-‐ Statistika půdního fondu ( prodané, určené k prodeji, určení času k převodům, …).
-‐ Jak bude pokračovat možnost splátkového odkupování pozemků.
Rovněž od starostů a dalších členů SPOV je možno tlumočit konkretizované otázky, které
od Vás očekávám na následující e - adrese: vaclavbesta@brozanynadohri.cz
	
  	
  

Předseda ukončil zasedání ve 14.30 hod. poděkováním všem přítomným za účast na
jednání.
V Ústí nad Labem 13. 9. 2011
Zapsala: Ing. Jana Chládková
Za správnost: Václav Tyl, předseda SPOV ÚK

