SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
konaného dne 25. října 2011 od 10.00 hodin	
  	
  	
  
KÚ ÚK v Ústí nad Labem	
  
Přítomni: V. Tyl, Ing. V. Bešta, J. Bejček, Ing. J. Chládková, K. Kopecký, A. Lanc, A. Vacková,
Omluveni: V. Vernerová, M. Cimrová, Z. Valenta, M. Trnková,
Hosté: Z. Opočenská – oddělení RR a CR ÚK
Jednání řídil předseda spolku Václav Tyl. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu a zapisovatele – kontrola usnesení.
Vyhodnocení ankety POV ÚK 2012.
Integrovaný Program rozvoje venkova a Regionální operační program v období 2014 -2020.
Osvětová kampaň RUD.
Informace o programu obnovy rodiny.
Různé.
**********

1. Schválení programu a zapisovatele – kontrola usnesení
Schváleno dle návrhu předsedy. Kontrolou bylo zjištěno, že úkoly byly splněny.
2. Vyhodnocení ankety POV ÚK 2012
Byla připravena anketa na téma priority POV ÚK pro rok 2012, která byla jménem pana radního
Vonky rozeslána všem obcím v Ústeckém kraj s termínem odevzdání do 30. 9. 2011. Paní
Opočenská seznámila členy spolku s vyhodnocením a o výsledky ankety, které jsou přílohou
tohoto zápisu.
Vybrané priority pořadí podle počtu hlasů v anketních lístcích:
1.
2.
3.
4.
5.

Oprava a výstavby chodníků a místních komunikací
Dětská hřiště a sportoviště
Veřejné osvětlení – opravy a modernizace
Úprava veřejných prostranství
Opravy budov obecních úřadů

Na základě analýzy zpracuje ORR ÚK návrh zásad POV ÚK pro rok 2012 a předloží je SPOV
k vyjádření. Termín: do 8. 11. 2011. Následně budou předloženy Radě ÚK. Zasedání rady se
koná 23. 11. 2011.
3. Integrovaný Program rozvoje venkova a Regionální operační program v období 20142020
Předseda spolku informoval o návrhu pana Zdeňka Taranta – ředitele Školy obnovy venkova,
vytvořit pro nové programovací období EU 2014 – 2020 Integrovaný Program rozvoje venkova
(IPRV). IPRV by byl součástí připravovaného Regionálního operačního programu v rámci
období 2014 – 2020 jako nedílná součást příslušné rozvojové priority rozvoje venkova a
zemědělství. Podpora v rámci oblasti rozvojové priority rozvoje venkova a zemědělství by byla
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poskytována výhradně v rámci IPRV, které budou realizovány prostřednictvím dílčích projektů.
Individuální projekty, které nebudou součástí IPRV, nebudou v rámci priority rozvoje venkova a
zemědělství podporovány.
Přizvat Z. Taranta na příští předsednictvo SPOV ÚK na 8. listopadu 2011. Zajistí A. Vacková.
4. Osvětová kampaň RUD
Předseda SPOV ÚK informoval členy o dopise předsedy Kavaly k návrhu RUD. Bylo svoláno
jednání v Praze s poslanci za ÚK ve věci návrhu RUD. Přišli pouze 3 poslanci. Chystá se druhá
schůzka s poslanci v Háji u Duchcova na 3. 11. 2011 od 15.00 hodin. Doporučujeme členům
spolku, aby informace o RUD prezentovali na svých webových stránkách a seznámili s ním
členy svých zastupitelstev, popř. občany ve zpravodaji.
5. Informace o programu obnovy rodiny
Předseda SPOV ÚK informoval členy o programu obnovy rodiny. Byl vypracován návrh
programu obnovy rodiny SPOV. Členové budou pravidelně informováni o probíhajících
aktivitách programu obnovy rodiny SPOV.
6. Různé
-

SPOV ČR se bude konat 1. 11. 2011 ve Vyškově od 13.00 hodin. Zúčastní se předseda
spolku V. Tyl a Ing. Václav Bešta. Pokud má někdo zájem se zúčastnit, ať zavolá Ing.
Beštovi.

-

Webové stránky SPOV ÚK – jsou zde staré informace o předsednictvu, revizní komisi,
zápisech atd..
Úkol: projednat se správcem aktualizaci web. stránek, odp.: Vacková, T: ihned

-

Předseda podal informaci o Jednotě COOP v Ústeckém kraji a adresáři členů výboru Svazu
českomoravských spotřebních družstev.

-

J. Bejček – sestavení rozpočtu, podle návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní nařídí
stát, aby si obec zřídila účet u ČNB, na nějž bude stát posílat veškeré prostředky (podíly na
daních, platby z ministerstev apod.). Stát tak chce získat možnost tato depozita u ČNB
využívat, aby se mu zlevnily dluhy. Zdroj: Moderní obec, říjen 2011.

-

ÚP – jednání s ředitelem ÚP ÚK p. Malým, byl pozván i na klub starostů v Charvátcích.
Probírala se zde problematika VPP, které jsou prozatím do 28. 2. 2011.
	
  	
  

Úkoly:

1. Projednat se správcem aktualizaci webových stránek SPOV ÚK, odp.: Vacková, T: ihned
2. Přizvat Z. Taranta na příští předsednictvo SPOV ÚK na 8. listopadu 2011, odp.: Vacková,
T: ihned
3. Zpracování návrhu zásad POV ÚK pro rok 2012 dle výsledků ankety a předložit je SPOV
k vyjádření. Odp.: p. Opočenská, ORR ÚK, Termín: do 8. 11. 2011.
Předseda ukončil zasedání v 11.30 hodin poděkováním všem přítomným za účast na jednání.
V Ústí nad Labem 25. 10. 2011
Zapsala: Ing. Jana Chládková …………………………………………
Za správnost: Václav Tyl, předseda SPOV ÚK……………………………………………
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