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SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 

konaného dne 10. ledna 2012 od 10.00 hodin   
KÚ ÚK v Ústí nad Labem 

 
Přítomni:  V.Tyl, Ing.V.Bešta, Ing.J.Chládková, K.Kopecký, V.Vernerová, M.Cimrová,  

Z.Valenta, A.Lanc, M.Trnková 
Omluveni:  J.Bejček, A.Vacková 
Neomluveni:  0 
Hosté:   A.Terber, radní KÚ ÚK, Z. Opočenská – oddělení RR a CR ÚK, Mgr. Et Mgr. Radim 
Gabriel – ředitel krajské pobočky ÚP. 
 
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. Program obnovy venkova ÚK 2012 – naplnění časového rámce 

3. Venkovské školství – informace z předsednictva SPOV ČR  

4. Aktuální informace k veřejné službě a změnám ve veřejné správě 

5. Informace z předsednictva SPOV ČR 

6. Různé 

********** 

1. Schválení programu a zapisovatele – kontrola usnesení 
Schváleno dle návrhu předsedy. Kontrolou bylo zjištěno, že úkoly byly splněny. 
 
Informace – splnění úkolu: 
Zástupci SPOV ÚK navštívili radního Ing. Vonku a paní hejtmanku Janu Vaňhovou, kde 
diskutovali další spolupráci s ÚK. S radním Vonkou došlo k dohodě o uspořádaní konference 
k MAS na úrovni kraje ve spolupráci SPOV ÚK. 
Paní hejtmanka nabídla prezentaci SPOV na webové TV Ústeckého kraje (dále jen WTV). Je 
třeba nalézt vhodná témata, která budou na WTV prezentována za SPOV ÚK (školství, 
zajímavosti v obcích, představení jednotlivých obcí atp.). Kontaktní osobou za ÚK je pan 
Rytíř (tiskové oddělení). 
 
Z. Valenta – připraví prezentaci a upoutávku ke SPOV ČR a Vesnici roku pro webové TV 
ÚK. Z. Opočenská rozešle obcím.    
 
2. Program obnovy venkova ÚK 2012 – naplnění časového rámce 

Předseda informoval o návrhu POV ÚK na rok 2012, který byl Zastupitelstvem Ústeckého 
kraje schválen. Předkládání projektů je od 11. 1. 2012 do 24. 2. 2012. Směrnice POV ČR 
bude zveřejněna na webových stránkách ÚK. Z. Opočenská upřesnila, že administrace žádostí 
zůstane stejná jako v předchozích letech včetně podkladů pro sepsání smlouvy o dotaci. 
Vyúčtování zůstává stejné s uvedením prezentace poskytovatele dotace UK na smlouvách        
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a účetních dokladech. Byla navýšena alokace prostředků na 20 mil. Kč a 3 mil. Kč na územní 
plány. Zastupitelstva jednotlivých obcí schvalují, že mají v rozpočtu prostředky na 
dofinancování. Vítězové Vesnice roku 2011 mohou požádat později, ale vyúčtování musí 
předložit nejpozději 30. 11. 2012. Je třeba počítat určitý čas pro vyhotovení a schválení 
smlouvy o přidělení dotace v ZÚK. Pro dotační titul vítězové Vesnice roku 2011 je podíl 
zdrojů 90 % dotace a 10 % vlastní zdroje. Podařilo se dosáhnout i respektování doporučení 
výběrové komise při schvalování v radě ÚK a ZÚK. Komise sestaví seznam náhradníků. 
V případě nečerpání finančních projektů obcemi, kterým byly přiděleny či úspoře prostředků, 
získají finanční prostředky náhradníci. 
 

3. Venkovské školství – informace z předsednictva SPOV ČR  

Místopředseda předsednictva a Ing. Bešta informovali o záměrech MŠMT ve venkovském 
školství. MŠMT připravilo „Koncepční záměr reformy systému financování regionálního 
školství“, který prezentoval v Praze p. Finke (MŠMT). Finanční prostředky mají být 
přidělovány školám podle parametrů. Například parametr počtu žáků ve třídě - pokud škola 
nenaplní parametr 24 dětí na třídu, musí náklady doplatit zřizovatel. Podporovány budou 
dohody obcí ke sloučení škol. Ze strany předsednictva SPOV ČR je po MŠMT požadována 
důkladná analýza současného stavu. Platnost koncepčního zákona se předpokládá od 1. 1. 
2013. V. Vernerová upozornila, že na webových stránkách MŠMT je možné se k návrhu do 
13. 1. 2012 vyjádřit.  
 
4. Aktuální informace k veřejné službě a změnám ve veřejné správě 

Předseda přivítal Mgr. Gabriela, ředitele krajské pobočky ÚP, který informoval o změnách od 
1. 1. 2012. K 1. 4. 2012 je zřízeno 1 generální ředitelství ÚP, 14 krajských pracovišť, pod 
která spadají kontaktní místa. 
Změny u osob zdravotně postižených – museli požádat na příspěvek na mobilitu v lednu 
2012. 
 
Veřejně prospěšné práce – do 15. 2. 2012 bude znám objem finančních prostředků na VPP. 
Obce mohou podávat žádosti o VPP na jednotlivá kontaktní místa již nyní. 
 
Veřejná služba – posílení tohoto institutu. Pokud nezaměstnaný nenastoupí na VS, nedostane 
dávky hmotné nouze a stát za něj nebude hradit sociální ani zdravotní pojištění. Uchazeč 
v evidenci ÚP musí podle zákona v rámci VS odpracovat 20 hodin týdně. Připravuje se 
metodika. ÚP připravil návrh smlouvy pro zaměstnavatele. V současné době připravuje 
veřejnou soutěž na dodavatele pojištění. Zatím bude ÚP refundovat obcím pojištění                 
i zdravotní prohlídky. ÚP nemá v současné době finanční prostředky na pracovní a ochranné 
pomůcky. 
V. Tyl –  školení bezpečnosti práce by mělo být prováděno pro nezaměstnané na kontaktních 
místech ÚP pro všechny evidované centrálně. Na obcích by se provádělo pouze školení na 
pracovišti. Zaměstnavateli, tedy obcím by měli přijít nezaměstnaní připraveni k práci. 
R. Gabriel – prozatím je přechodné období, kdy se vše připravuje. ÚP pojištění bude hradit 
včetně základního školení. VS budou provádět nezaměstnaní v evidenci 1 rok a déle. Parťáci 
(předáci) by měli být z řad VPP, kteří na obcích dlouhodobě pracují. 
A. Valenta – malé obce nemají personální zajištění pro rozdělování práce a kontrolu uchazečů 
VS. Systém VS je aplikovatelný ve městech, kde mají technické služby. Měl by být rozdílný 
systém a přístup pro malé obce a města. 
Ing. Chládková přečetla doporučení SMO ČR obcím. Povinnost realizovat výkon veřejné 
služby svěřuje zákonodárce Úřadu práce, včetně úhrady veškerých nákladů, které jsou s tímto 
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institutem spojené. Zároveň zákon umožňuje, aby se stát (Úřad práce) dohodl s jednotlivými 
obcemi, za jakých podmínek budou realizovat výkon veřejné služby ony. Obce a města by 
měly využít možnosti, které jim zákon dává a s Úřadem práce vyjednávat o konkrétní podobě 
výkonu veřejné služby.  
 
5. Informace z předsednictva SPOV ČR   

Předseda V. Tyl informoval: 

- Jednání SPOV ČR se koná 7. 2. 2012, Praha 
- Národní koncepce rodinné politiky a  Národní koncepce podpory rodin, jejich plnění        

a možnost dotací z programů Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropského 
sociálního fondu budou na programu chatu 17.1.2012 v 9 hodin. Dotazy starostů zodpoví 
zástupci ministerstva s dalších resortů. Bližší podrobnosti na webu www.spov.org. 
Doporučujeme zapojení zástupců obcí. 

 
- Valná hromada SPOV ČR se konala 20.12.2011 v prostorách jednacího sálu Ministerstva 

zemědělství ČR. Za naší organizaci se zúčastnili M. Cimrová a V. Tyl, kteří předložili 
plné moci dalších 26 členů (nejvíce ze všech přítomných).  
Zvoleno bylo nové předsednictvo v počtu 9 členů, rozšířené o předsedy případně 
nominované zástupce jednotlivých krajských organizací. 
Předsedou pro další období byl zvolen Mgr. Eduard Kavala, 1. místopředsedou senátorka 
Ing. Jana Jurenčáková, 2. místopředsedou JUDr. Radan Večerka., členové Ing. arch. 
Florián, Ing. Marcela Harnová, Pavel Hroch, Jiří Řezníček, Bc. Stanislav Rampas, Ing. 
František Winter. 
Členové předsednictva jmenovaní krajskými organizacemi: Martina Berdychová, 
Radomír Hanačík, Leoš Hannig, Ing. Jiří Kosel, Jondřich Kvapil, PeadDr. Zdeněk Peša, 
Luboš Peterka, Vojtěch Ryza, MUDr. Tamara Salcmanová, Zdena Švaříková, Bc. Jan 
Tomiczek a Václav Tyl. Bližší informace na www.spov.org.cz. 

       Na VH byl vznesen návrh zrušit možnost zpětného čerpání 40% podílu členských 
příspěvků ze předchozí roky ze strany krajských organizací Spolku. Předsednictvo 
SPOV ÚK s tímto návrhem nesouhlasí a naopak navrhuje, aby část ve výši 40 % 
byla vracena na činnost krajských organizací a to automaticky bez požádání KO. 
Prostředky jsou konkrétně používány na zajištění činnost Spolku a v neposlední řadě i na 
výpomoc při řešení živelných událostí členských obcí. 

 
6. Různé 

- Regiontour 2012 – pozvánka na 12. – 15. 1. 2012, ÚK a SPOV ČR jsou rovněž 
vystavovatelem. 

- A. Terber – předseda Výboru pro zemědělství, životní prostředí a venkov ZÚK – 
informoval o dotacích a podpoře zemědělství ÚK a dotací z FVH ÚK -  zůstávají beze 
změny. Fond hejtmanky se změnil na Fond Ústeckého kraje má 2 dotační tituly (podpora 
postižených regionů a podpora zájmových akcí a akcí, na které neexistuje žádný dotační 
titul). Konstatoval výbornou spolupráci zejména v obcích Litoměřicka, ostatní jsou málo 
aktivní v získávání finančních prostředků a mimorozpočtových prostředků. Fond rozvoje 
ÚK – určen na mimořádné události.  

- Sdružení pro rozvoj Šluknovska – zaslalo 13. 12. 2011 dopis senátorům ve věci podpory 
RUD, předsednictvo vyjádřilo podporu. Dopis je příloha zápisu. 

- Příprava valné hromady ÚK – návrh termínu - čtvrtek 22. 3. 2012 nebo 29. 3. 2012 od 
10.00 hodin. Bude upřesněno. 
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- Stav finančních prostředků SPOV ÚK činí ke dni 31. 12. 2011 dle výpisu z účtu             
68 869,88 Kč  

- K. Kopecký – návrh odměn pro předsedu, zapisovatele a pokladníka. Návrh bude 
předmětem jednání VH.  

- KO SPOV ÚK obdržela pozvánku na Fórum hospodářských novin „Jaká je perspektiva 
UK“. K tématu vystoupili přední představitelé ÚK, akciových společností, podnikatelů 
ÚP a starostů. Za SPOV ÚK se zúčastnili: Ing. Chládková, Ing. Bešta a V. Tyl. 
Diskutováno bylo o budoucím rozvoji ÚK. 

- RUD – druhé jednání starostů s poslanci ÚK o podpoře návrhu zákona o RUD bylo 
svoláno do Trmic. Zúčastnili se Mgr. Ing. Ivana Řápková, Ing. Jiří Šulc, Gabriela 
Hubáčková, Jaroslav Doubrava a Jiří Šlégr. Představitelé pravicových stran upozornili, že 
návrh zatím neprošel vládou. Ostatní nejsou v zásadě proti. Třetího jednání v Žatci se 
zúčastnili MUDr. Patricie Kotalíková, Ing. Šenfeld a Václav Homolka.  Dle jejich názoru 
návrh znají a vyslovují mu podporu. Návrh odstraňuje diskriminaci malých obcí. 
Předloženou novelou by došlo k  posílení rozpočtů všech obcí a měst Ústeckého kraje. 

- Návrh novely zákona o obcích – Ing. Chládková zpracovala připomínky k návrhu zákona 
o obcích. Předsednictvo schvaluje odeslání připomínek SMO ČR  

 
Úkoly: 

- č. 1   Z. Valenta – připravit prezentaci a upoutávku ke SPOV ČR a Vesnici roku pro  
WTV.  Z. Opočenská – rozeslat všem obcím.      

                                                               T: do příštího zasedání předsednictva SPOV ÚK 
 

- č. 2    A. Vacková – požádat za rok 2011 o poskytnutí 40% podílu z členského příspěvku 
SPOV ÚK.                   T: ihned 

 
- č. 3    M. Cimrová - zaslat tento zápis a návrh členství Obci Františkov.  

                            T: neprodleně 
 

- č.4   M. Cimrová - rozeslat členům předsednictva návrh novely zákona o obcích s 
připomínkami Ing. Chládkové.                  T: neprodleně 

 
- č. 5   V.Tyl – zaslat vyjádření předsednictva k čerpání 40% podílu z členských příspěvků 

poskytnutých SPOV ČR.                 T: neprodleně 
 

 

Předseda ukončil zasedání v 13.30 hodin poděkováním všem přítomným za účast na jednání. 
 
V Ústí nad Labem 10. 1. 2012 
 
Zapsala: Ing. Jana Chládková ………………………………………… 
 
Za správnost: Václav Tyl, předseda SPOV ÚK……………………………………………
  


