
SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 

konaného dne 14. února 2012 od 10.00 hodin   
KÚ ÚK v Ústí nad Labem 

 
Přítomni:  V. Tyl, Ing. J. Chládková, K. Kopecký, M. Cimrová, Z. Valenta, A. Lanc,             
M. Trnková 
Omluveni:  J. Bejček, Ing. V. Bešta, V. Vernerová, 
Neomluveni:  0 
Hosté:   Ing. R. Vonka, radní ÚK, J. Macháček a J. Bauerová - revizní komise SPOV 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.  
 
Program jednání: 

1. Schválení programu a zapisovatele  
2. Program obnovy venkova  ÚK 2012 -  Ing.  R. Vonka, radní ÚK 
3. Kontrola plnění úkolů uložených předsednictvem SPOV ÚK dne 10. 1. 2012 
4. Informace z předsednictva SPOV ČR v Praze 
5. Příprava Valné hromady SPOV ÚK - revize pokladny 
6. Různé 

 
***** 

1. Schválení programu a zapisovatele 
Schváleno dle návrhu předsedy.  

 
2. Program obnovy venkova  ÚK 2012 -  Ing. R. Vonka, radní ÚK 

Ing. Radek Vonka, radní ÚK seznámil předsednictvo s navrhovanou změnou v POV ÚK. 
Pro POV 2012 byly vybrány priority na základě ankety. Navrhl zařazení další priority 
budování „Informačních turistických center“, jako druhou výzvu POV, alokace cca 1 mil. 
Kč. Částka by byla použita z celkové částky na POV ÚK 2012. V případě přebytku 
hospodaření ÚK v letošním roce, by navrhl část použít na navýšení finančních prostředků 
do POV ÚK. Dále navrhl prosadit limit částky finančních prostředků pro POV ÚK na 
spodní hranici min. 35 mil Kč, pod kterou by v dalších letech finanční prostředky 
neklesly. Návrh bude předložen Radě a Zastupitelstvu ÚK. K oběma návrhům byla 
otevřena široká diskuse členů předsednictva s následujícím závěrem: 
 
1.  Předsednictvo SPOV ÚK bere s výhradami na vědomí informaci pana Ing. 
Radka Vonky o návrhu na zařazení dalšího dotačního titulu „Informační turistická 
centra“ do POV ÚK 2012.  
2. Předsednictvo podporuje prosazení spodní hranice limitu finančních prostředků 
ve výši 35 mil Kč v dalších letech. 
 
Soutěž vesnice roku 2012 bude vyhlášena na Dni malých obcí v Praze dne 28. 2. 2012. 
Následně budou zveřejněny přihlášky. Předsednictvo doporučuje obcím zapojit se do 
SVR ÚK 2012 v co největším počtu. 



 
 Seminář pro tajemníky, předsedy a místopředsedy krajských komisí a pro členy 

celostátní komise se uskuteční 1. a 2. března 2012 v Modré. 

Seminář pro všechny členy krajských komisí se uskuteční dne 7. března 2012 na MZe 
v Praze. Oficiální pozvánka přijde e-mailovou poštou všem členům přímo od MMR. 

 
3. Kontrola plnění úkolů uložených předsednictvem SPOV ÚK dne 10. 1. 2012.  

 
- č. 1   Z. Valenta – připravit prezentaci a upoutávku o SPOV ČR a Vesnici roku pro 

WTV.  Z. Opočenská – rozeslat všem obcím.      
                                          Úkol trvá - T: březen 2012 

Další úkoly č.2 – 5 byly splněny. 
 

  
4. Informace z předsednictva SPOV ČR v Praze 

- M. Trnková – informovala o důchodové reformě - prezentace T. Machance (MPSV 
ČR). Reforma zahrnuje 3 pilíře: 1. Pilíř průběžný (stávající) systém, 2. pilíř – 
spravují fondy, obsahuje depozitní část, se kterou se nesmí disponovat, druhou část 
může fond investovat a 3. pilíř je komerční. Povinnost spořit u mladých je nejpozději 
ve věku 35 let. Je možné v průběhu přecházet mezi jednotlivými pilíři. Naspořené 
prostředky se dědí. Informace jsou na webových stránkách SPOV ČR www.spov.org   

- Výběrová řízení od 1. 4. 2012 – výběrové řízení bude moci dělat osoba, která bude 
mít certifikát. Došlo ke zpřísnění pravidel. 

 
5. Příprava Valné hromady SPOV ÚK – revize pokladny. 

Valná hromada SPOV ÚK se bude konat ve čtvrtek 29. 3. 2012 v 10.00 hodin v obci 
Březno. Předseda přednesl návrh programu, který byl odsouhlasen. Materiály k jednání 
budou přílohou pozvánky, kterou odešle A. Vacková nejpozději do 28. 2. 2012. Prezenční 
listinu připraví M. Cimrová. Návrh činnosti připraví K. Kopecký, návrh rozpočtu A. 
Vacková. Předsednictvo souhlasí s občerstvením přítomných na VH v hodnotě 200,-
Kč na osobu. Zajistí Z. Valenta. 

Revizní komise provedla kontrolu hospodaření SPOV ÚK a kontrolu pokladny za rok 
2011. 

Předsednictvo bere na vědomí zprávu revizní komise o hospodaření SPOV ÚK za 
rok 2011. Závěry budou projednány na VH. 

 
6. Různé. 

- M. Trnková – veřejná služba – prosazovat, aby ÚP hradil a zajišťoval věci, které mu 
ukládá zákon a nepřesunoval je na obce. 

- V. Tyl – pozvání do Senátu ČR veřejné slyšení o regionálním školství se bude konat 
v pondělí 20. února 2012 od 10.00 hodin. Vzhledem k omezenému prostoru jednacího 
sálu je nutné potvrdit účast na adrese kkapkova@tiscali.cz. 

- V. Tyl – návrh novely zákona o RUD prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně. 
Výsledek hlasování a záznam z jednání je uveřejněn na webových stránkách 
www.spov.org  Zde je možné zjistit, jakou podporu novele poslanci ÚK vyjádřili. 



S poslanci našeho kraje bylo uskutečněno jednání o RUD v roce 2011 přímo 
v Poslanecké sněmovně v Praze, dále 28. 11. 2011 v Trmicích a 2. 12. 2011 v Žatci.   

- Předsednictvo SPOV ČR se koná 6. 3. 2012 od 9.00 hodin. Z důvodů nepřítomnosti 
předsedy se za SPOV ÚK zúčastní M. Cimrová a K. Kopecký. 

 

 
Předseda ukončil jednání ve 12.30 hodin poděkováním všem přítomným za účast na jednání. 

 
 

V Ústí nad Labem 14. 2. 2012 
 

Zapsala: Ing. Jana Chládková……………………………………………………….. 
 

Za správnost: Václav Tyl, předseda SPOV ÚK………………….. 


