SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS
z Valné hromady SPOV ÚK, která se konala dne 24.března 2011
Jednání Valné hromady se konalo v Březně u Chomutova od 10,00 hod., ukončeno bylo ve
12,30 hod. Jednání řídil předseda Václav Tyl.

Přítomno:
26 členů (viz prezenční listina)
Omluven:
1 člen
Nepřítomno: 39 členů
Hosté:
KÚ ÚK odbor regionálního rozvoje p.Opočenská, Ing.Josef Tachecí –
krajský zastupitel, nečlenské obce – Brandov, Výsluní, Křesín, Žalany

Předseda v úvodu přivítal přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny je
dnešnímu jednání přítomno 26 členů což je více jak 30% z celkového počtu 67
členů SPOV ÚK tzn., že valná hromada je v souladu s jednacím řádem
usnášeníschopná. Poté předal slovo starostovi obce Březno u Chomutova panu
Zděnku Valentovi, vítězi soutěže Vesnice roku ÚK 2010, který krátce představil
obec a její okolí a dále vystoupili mažoretky z místní školy.
Následně se předseda dotázal zúčastněných členů, zda mají nějaké námitky proti
zápisu z valné hromady konané dne 23.3.2010 v Třebívlicích. Protože nikdo
z přítomných nevznesl žádné připomínky, považuje se tento zápis za schválený.
Zapisovatelem z dnešní VH předseda jmenoval paní Marii Cimrovou.
Dále přednesl návrh programu dnešního jednání:
Návrh programu jednání:
Program:
1) Schválení programu jednání
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise
3) Kontrola usnesení z VH ze dne 23.3.2010
4) Výroční zpráva za rok 2010
5) Zpráva o hospodaření za rok 2010
6) Zpráva revizní komise
7) Návrh rozpočtu na rok 2011
8) Návrh činnosti na rok 2011
9) Volba členů předsednictva a revizní komise
10)Informace o soutěži Vesnice roku 2010 a 2011
11)Vystoupení hostů
12)Diskuse
13)Usnesení
14)Závěr a občerstvení
Dále navrhl, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání. Dotázal se zda má
někdo jiný návrh nebo chce doplnit dnešní jednání. Nikdo z přítomných nevznesl
připomínku ani doplnění do programu.
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1. Schválení programu a určení zapisovatele
Předseda navrhl usnesení ve znění:
Usnesení č.1:
VH schvaluje navržený program jednání.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise
Za ověřovatele byly navrženy p.Smetanová a p.Trnková. Do návrhové komise
p.Vernerovou, p.Lance a p.Ing.Beštu. Do volební komise p. Valentu,
p.Mgr.Seiferta, a p.Macháčka. Předseda se dotázal zda má někdo z přítomných
jiný návrh, nikdo žádný návrh nepodal. Předseda návrhové komise přednesl
návrh usnesení ve znění:
Usnesení č.2:
VH schvaluje
a) ověřovatelem zápisu p.Smetanovou a paní Trnkovou
b) členy návrhové komisi ve složení předseda p.Ing.Bešta a
členové p.Vernerová, p.Lanc
c) členy volební komise ve složení předseda p.Macháček , členové
p.Valenta, p.Mgr.Seifert
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
3. Kontrola usnesení z VH ze dne 23.3.2010
Místopředsedkyně paní Trnková provedla kontrolu usnesení z poslední VH.
Konstatovala, že všechny body byly splněny. Předseda otevřel rozpravu
k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, a proto bylo
přistoupeno k předložení návrhu usnesení.
Usnesení 3:
VH bere na
23.3.2010.
Hlasování:
pro: 26

vědomí

zprávu

proti: 0

o

plnění

usnesení

z VH

ze

dne

zdržel se: 0

4. Výroční zpráva za rok 2010
Předseda pan Tyl přednesl výroční zprávu o činnosti SPOV ÚK za rok 2010.
Činnost krajské organizace SPOV byla i v uplynulém roce velmi rozmanitá a
pestrá. Odvíjela se v souladu se schváleným plánem činnosti a usnesení VH.
Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje paří mezi
nejmladší v České republice má v současné době 66 členů. Z tohoto počtu je
členy 56 obcí, 2 příspěvkové organizace a 8 fyzických osob. I v minulém
období pokračovala krajská organizace ve své pravidelné činnosti, pro kterou je
nám poskytována zasedací místnost v budově KÚ. V průběhu roku se konala
valná hromada a celkem se uskutečnilo 10 jednání předsednictva, kde jsou
projednávány konkrétní problémy, dotýkající se obcí.
Zejména se jedná o:
- dopravu na regionálních tratích a dopravní obslužnost v příhraničních obcích,
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- dostupnost lékařské péče,
- zachování poštovních úřadů na malých obcích,
- problémy při převodech pozemků v majetku státu na obce,
- daňovou výtěžnost - RUD,
- spolupráce s MAS, mikroregiony a Školou pro obnovu venkova,
- problematice a dopadu prolomení limitů těžby hnědého uhlí na obce ÚK
- finanční pomoc obcím zasažených povodněmi. Do společné sbírky SPOV ČR
jsme přispěli částkou 28 400.-Kč . Pro naše dvě postižné obce Horní Podluží a
Chřibská jsme však zpět ze sbírky SPOV ČR získali finanční částku ve výši 50
000,- Kč.
- zapojili jsme se i při projednávání rušení stavebních úřadů na malých obcích
v našem kraji
- aktuální je pro nás i otázka obnovy tradic rodiny nejen na venkově.
V současné době je na stránkách spov.org otevřeno diskusní fórum, kde je
možné se zapojit.
Pozornost je rovněž věnována rozšíření členské základny SPOV ÚK, kdy se
v letošním roce přihlásilo k členství dalších 5 obcí. Rovněž prezentaci regionu a
Spolku na regionální i celostátní úrovni a výměně zkušeností mezi obcemi se
pravidelně věnujeme. Spolek poskytl záštitu ŠOV Liběšice nad konáním
Celostátního setkání škol obnovy venkova ČR 2010 v Liběšicích. Svého
zástupce, starostku obce Chodouny p.Marii Cimrovou jsme jmenovali
do tematické pracovní skupiny v rámci Celostátní sítě pro venkov. Starostka
obce Vchynice Ing. Jana Chládková zastupovala SPOV ÚK v komisi pro
aktualizaci Státní politiky ŽP ČR a starosta obce Peruc p.Antonín Lanc nás
zastupoval při jednáních o podpoře dřevozpracujících firem.
Výjimečná pozornost ze strany Spolku je věnována soutěži Vesnice roku a POV
ÚK . V loňském roce se krajského kola zúčastnilo 22 obcí. Oproti ostatním
krajům to není mnoho, ale zapojení do soutěže v kraji pozvolna stoupá a
nabývá na kvalitě. V tom je nutné pokračovat. Velice si vážíme podpory kraje
v soutěži VR. Pro hodnotící komisi je krajem poskytován dopravní prostředek a
na velice dobré úrovni je zajištěno vydání publikace dokumentující výsledky
obcí zapojených do krajského kola. Stalo se již tradicí, že vyhlášení krajského
vítěze se zúčastňuje hejtmanka p. Jana Vaňhová spolu s dalšími zastupiteli
kraje.
Ten nám pro naši pravidelnou činnost předsednictva mimo jiné poskytuje
bezplatně zázemí na KÚ.
Program obnovy venkova v Ústeckém kraji byl zástupci Spolku v roce 2010
konzultován s radním ÚK p. Bc.Vonkou, který za tuto oblast odpovídá. Po
vzájemné dohodě došlo v Programu k úpravám, které reagovaly na nižší objem
finančních prostředků (19 mil.Kč), které byly alokovány v rozpočtu na rok
2011. Došlo však ke zvýšení hranice maximální intenzity podpory pro obce do
500 obyvatel na 75% z důvodů dopadu hospodářské krize na rozpočty obcí.
V porovnání s ostatními kraji bylo přidělení finančních prostředků do POV ÚK
v roce 2010 třetí nejnižší. Za námi už zaostal pouze Karlovarský a Liberecký
kraj. To nezní příliš lichotivě. Z těchto důvodů rozhodlo předsednictvo oslovit
dopisem členské obce, aby nám napomohli při prosazování naší snahy o
navýšení finanční částky pro rok 2011. Ze známých důvodů se to však
nepodařilo.
Předsednictvo však spolupracuje nejen se zastupiteli kraje ale i poslanci PČR,
které pravidelně zveme na svá jednání a informujeme je o problémech malých
obcí a prohlubujeme vzájemnou spolupráci.
Udělejme společně maximum pro to, aby i v budoucnu byla věnována
pozornost malým obcím alespoň taková jako doposud a nadále docházelo ke
zvelebování venkova v ÚK.
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Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se nikdo
nepřihlásil a proto bylo přistoupeno k předložení návrhu usnesení.
Usnesení č.4:
VH schvaluje výroční zprávu o činnosti předsednictva SPOV ÚK za
rok 2010.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
5. Zpráva o hospodaření za rok 2010
Zprávu o hospodaření přednesla a zpracovala p.Vacková, starostka obce
Žalhostice.
Zůstatek k 1.1.2010
41 048,54 Kč
Celkové příjmy organizace v roce 2010
76 040,Kč
z toho: 40 % z členských příspěvků
úroky z vkladu
Z těchto finančních prostředků bylo v roce 2010 uhrazeno:
- občerstvení na VH, která se konala v březnu 2010
- správa internetových stránek SPOV-ÚK
- vedení a spravování účtu
- pomoc při povodních
Výdaje celkem za rok 2010:
35 130,- Kč
Zůstatek ke dni 31.12.2010 - banka
- hotovost
Finanční prostředky celkem

k 31.12.2010

76 040,- Kč
64,74 Kč
1 213,- Kč
5 400,- Kč
117 ,- Kč
28 400,- Kč

81 402,28 Kč
621,- Kč
82 023,28 Kč

Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se nikdo
nepřihlásil a proto bylo přistoupeno k předložení návrhu usnesení.
Usnesení č.5:
VH schvaluje hospodaření SPOV ÚK za rok 2010 bez výhrad.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
6. Zpráva revizní komise
Zprávu revizní komise za rok 2010 přednesl předseda revizní komise
p.Macháček. Revizní komise prověřila všechny příjmové a výdajové doklady a
konstatuje, že nenalezla žádné nedostatky. Zůstatek na účtu i v pokladně
souhlasí z výpisem a předloženou hotovostí. Podle závěrů revizní komise účetní
uzávěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech výsledek hospodaření
a finanční situaci za rok 2010 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými
předpisy ČR.
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se nikdo
nepřihlásil, a proto bylo přistoupeno k předložení návrhu usnesení.
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Usnesení č.6:
VH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2010.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
7. Návrh rozpočtu na rok 2011
Návrh rozpočtu připravila a přednesla paní Vacková.
Příjmy:
40 % z členských příspěvků
35 000,- Kč
Příjmy celkem
35 000,- Kč
Výdaje:
Soutěž Vesnice roku 2011
6 000,- Kč
Služby – internetové stránky
6 000,- Kč
Poštovné,poplatky bance
1 000,- Kč
Prezentace SPOV-ÚK
5 000,- Kč
Občerstvení
5 000,- Kč
Výdaje celkem
23 000,- Kč
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se nikdo
nepřihlásil, a proto bylo přistoupeno k předložení návrhu usnesení.
Usnesení č.7:
VH schvaluje rozpočet na rok 2011 jako přebytkový ve výši příjmů
35 000,-Kč a výdajů ve výši 23 000,-Kč.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0

8. Návrh činnosti na rok 2011
Pan Kopecký přednesl návrh činnosti spolku na rok 2010.
Oblast udržitelného rozvoje:
1) Ve spolupráci s regionálními politiky podporovat Program obnovy venkova
Ústeckého kraje a Soutěž „Vesnice roku“.
2) Podporovat obce zasažené těžbou nerostných surovin a ohrožené
prolomením těžebních limitů.
3) Iniciovat zjednodušení zpracování žádostí o dotace a omezit jejich počet.
4) Podporovat zachování pošt na malých obcích.
5) Prosazovat bezúplatný převod pozemků v majetku státu na obce i na jiné
využití než např. na výstavbu bytů a RD, ale třeba i na stavby pro sportovní
účely apod.
6) Podpořit urychlené přijetí zákona o novém RUD a jeho nabytí účinnosti.
7) Nadále spolupracovat s MAS, mikroregiony, Školou pro obnovu venkova a
organizacemi sdružujícími obce, poslanci a senátory.
8) Dát podnět k jednání na MMR a SFRB, za účelem zvýšení podpory malých
obcí v otázce výstavby RD a bytů, z důvodů udržení mladých rodin v obcích.
9) Podporovat zachování regionálních tratí
10)Prosazovat změnu volebního zákona v oblasti parlamentních a komunálních
voleb.
Oblast organizační činnosti:
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1) Věnovat pozornost rozšíření členské základny SPOV ÚK.
2) Propagovat činnost SPOV ÚK, včetně prezentace na celostátní úrovni.
3) Podporovat výměnu zkušeností mezi obcemi.
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se nikdo
nepřihlásil, a proto bylo přistoupeno k předložení návrhu usnesení.
Usnesení č.8
VH schvaluje plán činnosti SPOV ÚK na rok 2011.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
9. Volba členů předsednictva a revizní komise
Volební komise zahájila volbu členů předsednictva a členů revizní komise.
Místopředsedkyně paní Trnková podala návrh na úpravu statutu odst.II., bodu 4
– aby počet členů předsednictva krajské organizace byl pro další období 11.
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se přihlásil
Ing.Bíža, starosta obce Mšené Lázně, který podal protinávrh na 9 členů. Další
návrhy nebyly podány a proto bylo přistoupeno ke hlasování o protinávrhu.
Návrh usnesení:
VH schvaluje 9 členné předsednictvo SPOV ÚK.
Hlasování:
pro: 3
proti:
23
zdržel se:
Návrh na devítičlenné předsednictvo SPOV ÚK nebyl přijat.

0

Usnesení č.9
VH schvaluje Dodatek č.1 statutu, odst. II bod č.4 věta první ve
znění – počet členů předsednictva krajské organizace je jedenáct,
zastoupení v něm mají všechny venkovské okresy Ústeckého kraje,
a to alespoň jedním členem. Ostatní text zůstává beze změn.
Hlasování:
pro: 23
proti: 3
zdržel se: 0
Volební komisi byl předložen návrh členů předsednictva ve stejném složení jako
v minulém období. Předsednictvo pracovalo v minulém období jako devítičlenné.
Kandidatury na další období se vzdal pan Mgr.Seifert. Dále bylo navrženo
doplnění předsednictva o tři nové členy a sice: o Ing.Janu Chládkovou obec
Vchynice, Ing.Václava Beštu městys Brozanyn.O. a pana Zděnka Valentu obec
Březno.
Předseda otevřel rozpravu k tomuto návrhu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, a
proto bylo přistoupeno k předložení návrhu usnesení.
Usnesení č.10:
VH volí členy předsednictva p.Bejčka. p.Ing.Beštu, p.Cimrovou,
p.Ing.Chládkovou,
p.Kopeckého,
p.Lance,
p.Trnkovou,
p.Tyla,
p.Vackovou, p.Valentu a p.Vernerovou.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Předseda volební komise pan Macháček přednesl návrk na členy revizní komise
ve složení p.Bauerová, p.Macháček a p.Podzimková.
Předseda otevřel rozpravu k tomuto návrhu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, a
proto bylo přistoupeno k předložení návrhu usnesení.
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Usnesení č.11:
VH volí revizní
p.Podzimková.
Hlasování:
pro: 26

komisi

ve

složení

proti: 0

p.Bauerová,

p.Macháček

a

zdržel se: 0

10. Informace o soutěži Vesnice roku 2009 a 2010
Místopředseda p.Kopecký přednesl informaci o průběhu a činnosti hodnotící
komise, včetně vyhodnocení výsledků. Pan Valenta doplnil o další informace.
Jeho poznatky ze soutěže– přípravit materiály o obci a kvalitní prezentace obce
– odkonzultovat se zastupitelstvem. V celostátní soutěži zatím Ústecký kraj
nezískal prvenství. Z jeho pohledu však prezentace kraje se přiblížila
prezentacím vítězů celostátních kol. Paní Mgr.Zdeňka Buzková místostarostka
obce Březno doplnila informacemi o prezentaci jejich obce v této soutěži –
občané se sami zapojují do společenského života a kulturního života v obci,
konají se zde různé hry a soutěže. Vidí zde i zlepšení mezisousedských vztahů
apod.
Soutěž Vesnice roku 2011 byla vyhlášena na Dnu malých obcí v Praze
v březnu 2011, bližší informace získáte na stránkách Vesnice roku www.vesniceroku.cz.
Kontaktní místo v Ústeckém kraji a přihlášky přijímá Ing.Lenka Kynčilová, Školní
5336,
430
01
Chomutov,
tel:474623424,
mobil:731628337,
email:kynlen@mmr.cz.
Přihlášky jsou přijímány do 29.4.2011 a poplatek je 2,- Kč za
každého občana přihlašované obce.
Vyzýváme všechny obce k účasti v soutěži Vesnice roku 2011.
Předsedou hodnotící komise bude pan Ing.Šmíd starosta obce Hrušovany a
místopředsedou pan Valenta, starosta obce Březno u Chomutova, vítězové
posledních dvou ročníků SVR.

Usnesení č.12:
VH bere na vědomí informaci o soutěži Vesnice roku 2010 a
přípravě soutěže Vesnice roku 2011.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.13:
VH ukládá předsednictvu intenzivně jednat v průběhu roku se
zastupiteli ÚK o navýšení finančních prostředků do oblasti
regionálního rozvoje, konkrétně Programu obnovy venkova ÚK a
Vesnice roku pro rok 2012, alespoň na úroveň roku 2009, to je ve
výši 33 mil.Kč.
Zodpovídá: předsednictvo
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
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11. Vystoupení hostů
Z pozvaných hostů využila příležitosti vystoupit na valné hromadě paní
Opčenská z regionálního rozvoje ÚK, která přítomné seznámila s výší
alokovaných prostředků na POV ÚK 2011.
Pan Ing.Tachecí jako člen komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch se bude
dále snažit o podporu POV ÚK.
V průběhu vystoupení hostů se dostavil pan Ing. Šmíd z Hrušovan.
12. Diskuse
V diskusi vystoupilo několik zástupců obcí jejichž příspěvky se týkaly malé
alokace POV ÚK na rok 2011 ale i stávající směrnice na rozdělování dotací
jednotlivým obcím. Další diskusní příspěvky se týkaly rozdělování RUD.
Z diskuse vyplynulo následující usnesení.
Usnesení č.14:
VH SPOV ÚK vnímá současné rozdělování dotací z POV ÚK jako
nerovné. Proto žádá radu ÚK, aby vytvořila podmínky tak, aby byla
dodržována kritéria směrnice pro žadatele a nebylo možno
zvýhodňovat některé obce jednotlivými zastupiteli kraje na úkor
druhých.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
13. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast na jednání a jednání VH ukončil
ve 12,30 hod.
V Březně u Chomutova dne 24.3.2011
Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………..……………………..

Ověřovatelé: p.Jaroslava Smetanová ……………………………………………..
p.Marie Trnková ……………………………………………
Předseda: p. Václav Tyl ……………………..………………………….
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