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SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 

konaného dne 8. listopadu 2011 od 10.00 hodin   
KÚ ÚK v Ústí nad Labem 

 
Přítomni:  V. Tyl, Ing. V. Bešta, Ing. J. Chládková, K. Kopecký, A. Vacková,  V. Vernerová, 
M. Cimrová, Z. Valenta, 
Omluveni:  M. Trnková, J. Bejček 
Neomluveni: A. Lanc, 
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. Schválení programu a zapisovatele – kontrola usnesení 
2. Vyjádření k návrhu zásad POV ÚK 2012 
3. Rozpočtové určení daní  
4. Informace z předsednictva SPOV ČR ve Vyškově 
5. Valná hromada SPOV ČR 
6. Různé 

********** 

1. Schválení programu a zapisovatele – kontrola usnesení 
Schváleno dle návrhu předsedy. Kontrolou bylo zjištěno, že úkoly byly splněny. 
 
2. Vyjádření k návrhu zásad POV ÚK 2012 

Paní Opočenská informovala o zpracovaném návrhu směrnice POV ÚK na rok 2012, který 
vznikl z ankety uspořádané ORR ÚK a SPOV ÚK. Ankety se zúčastnilo cca 100 obcí z ÚK. 
Návrh bude předložen Radě ÚK. Zasedání rady se koná 23. 11. 2011. 
Předseda navrhl požádat o jednání u radního Ing. Vonky ve věci alokace finančních 
prostředků do POV ÚK 2012. 

 
3. Rozpočtové určení daní  
Předseda informoval o dalším postupu projednávání návrhu nového RUD. Jelikož premiér 
nedodržel termín projednání návrhu RUD ve vládě do konce října 2011, který starostům slíbil 
na setkání v Praze, členové SMS vyvěšují bílé vlajky k podpoře RUD. Ostatní obce, které 
nejsou členy SMS tyto vlajky nemají. Předseda dále přečetl dopis předsedy SPOV 
Jihomoravského kraje Zdeňka Pešy o vyvěšení obecní vlajky na obecním úřadě spolu 
s plakátem na podporu RUD. Předsednictvo SPOV ÚK doporučuje členům dát na vývěsky 
plakát k RUD a obecní vlajku na budovu OÚ.  
K osvětové kampani k RUD byl SMS vypracován text k uveřejnění na webových stránkách a 
ve zpravodajích jednotlivých obcí. A. Vacková tento text zveřejní na webových stránkách 
SPOV ÚK. Vše je přílohou dnešního zápisu. 
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4. Informace z předsednictva SPOV ČR ve Vyškově 
- Na jednání bylo provedeno hodnocení účasti krajských organizací na jednání 

předsednictva SPOV ČR. Krajská organizace ÚK má 100 % účast. 
- K návrhu RUD byly vytvořeny samostatné stránka na adrese www.spov.org. 

Hlasování se týká otázky „Je změna RUD klíčový úkol Spolku?“ Ano, Ne. 
Doporučujeme členům a příznivcům obcí i měst vyjádřit svůj názor. 

- Dne 3. 11. 2011 se konala schůzka k návrhu RUD v Háji u Duchcova. Připravuje se 
druhé jednání s poslanci za ÚK. K tomu byla zpracována výzva poslancům                   
a senátorům v Ústeckém kraji. Pro jednání s poslanci jsou navrženy dva termíny  
(Zámek Trmice 28. 11. 2011 od 10.00 hodin a Městský úřad Žatec 2. 12. 2011 od 
10.00 hodin). (viz příloha zápisu). Na jednání je žádoucí účast starostů obcí a měst. 

 
5. Valná hromada SPOV ČR 

Předseda seznámil přítomné s pozvánkou na valnou hromadu SPOV ČR dne 6. 11. 2011 od 
9.00 hodin na Ministerstvu zemědělství ČR na Těšnově. Pozvánka je přílohou zápisu. 
Vyzýváme všechny starosty k účasti. Pokud se nemůžete zúčastnit, pošlete plnou moc 
předsedovi V. Tylovi starosta@vedomice.cz, M.Cimrové mcimrova@tiscali.cz nebo A. 
Vackové starosta@zalhostice.cz. Plná moc musí být podepsána, orazítkována, oskenována a 
poslána buď jako příloha e-mailu anebo poštou. 
 
6. Různé 
- Dle výpisu z účtu k 31.10.2011 je na účtu částka 68 868,72 Kč     
- Cementárna Lafarge – byly diskutovány informace z tisku o spalování paliva Geobal 4  

v cementárně v Čížkovicích. Členové předsednictva konstatovali zmatečné informace 
v tisku. Je třeba respektovat stanoviska nezávislých odborných expertíz. 

 
Úkoly:  
 
1. Provést kontrolu členských příspěvků. T: příští jednání, Odp.: A.Vacková. 
 
 
 
 
 
Předseda ukončil zasedání v 12.00 hodin poděkováním všem přítomným za účast na jednání. 
 
V Ústí nad Labem 8. 11. 2011 
 
Zapsala: Ing. Jana Chládková ………………………………………… 
 
Za správnost: Václav Tyl, předseda SPOV ÚK……………………………………………
  
 
 
 
 

 
 


