
1 
 

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 

konaného dne 20. března 2012 od 10.00 hodin   
KÚ ÚK v Ústí nad Labem 

 
Přítomni:  V. Tyl, Ing. J. Chládková, K. Kopecký, M. Cimrová, M. Trnková, Ing. V. Bešta, V. 
Vernerová, A. Vacková, 
Omluveni:  J. Bejček, Z. Valenta, A.Lanc 
Neomluveni:  0 
Hosté:    
 
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. Kontrola plnění úkolů uložených předsednictvem SPOV ÚK dne 14.2.2012 
3. Informace z předsednictva SPOV ČR v Praze 
4. Vesnice roku 2012 a prezentace SPOV ÚK  
5. Příprava Valné hromady SPOV ÚK  
6. Různé 

********************** 
 
1. Schválení programu a zapisovatele  

       Schváleno dle návrhu předsedy.  
 

2. Kontrola plnění úkolů uložených předsednictvem SPOV ÚK dne 14.2.2012 
 
Úkoly byly splněny. 
Na základě osobního jednání  s vedoucím tiskového oddělení ÚK , zajistí RNDr.Rytíř 
zveřejnění informací o valné hromadě v Ústeckém kraji v příloze ÚD. 
 

3. Informace z předsednictva SPOV ČR v Praze 
Zasedání Předsednictva SPOV ČR v Praze se konalo dne 6. 3. 2012. PhDr. Marcela 
Štiková (předsedkyně Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů Zastupitelstva 
Městské části Praha 15) informovala o výběrovém řízení na ředitele školy. Ředitel školy, 
který je ve funkci déle než 6 let, by měl svoji funkci obhájit. O vyhlášení konkurzu 
rozhodne rada případně zastupitelstvo obce nejpozději do 30. 4. 2012. Informativní 
materiály ze semináře k problematice školství budou přílohou tohoto zápisu. 
 
Na každém zasedání SPOV ČR je věnován velký prostor například tématu „Rodina“ a 
dalším tématům, které nesouvisí přímo s problematikou rozvoje venkova. Předsednictvo 
by se mělo zabývat zejména aktuálními tématy, která se přímo dotýkají rozvoje obcí. 
V současné době je to například RUD a reforma regionálního školství  a další, kterým 
musí být dán větší prostor. 
 
SPOV ČR nedostane od MMR příspěvek na činnost pro rok 2012. V současné chvíli jsou 
příjmy SPOV ČR nižší než výdaje. Návrh předsedy  SPOV ÚK– provést revizi výdajů, 
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přehodnotit některé činnosti spolku a jejich potřebnost například vydávání a financování 
zpravodaje, účast na veletrzích, zajišťování některých služeb apod. Finanční prostředky 
musí být zajištěny především na práci tajemnice SPOV ČR. Spolek by neměl být 
nositelem dotací. Předsednictvo odmítá případné plošné navýšení členských příspěvků.  
 
Předsednictvo doporučilo tento bod zařadit na jednání valné hromady dne 29. 3. 
2012. 
Předsednictvo dále doporučuje zabývat se na zasedáních tématem „Rodina“ jen 
okrajově a věnovat se problematice RUD, reformě regionálního školství a dalším 
pro obce důležitým tématům. 

 
 

4. Vesnice roku 2012 a prezentace SPOV ÚK 
Vesnice roku 2012 – obec Nová ves v horách – starostu obce, zastoupí v komisi 
místostarosta obce.  
Asociace krajů ČR převzala záštitu nad 18. Ročníkem soutěže Vesnice roku. 
Předsednictvo vyzývá starosty obcí, aby přihlásili svoje obce do krajského kola soutěže 
Vesnice roku nejpozději do 30. 4. 2012. Přihlášky se zasílají na Regionální pracoviště 
MMR Ing. Jindřichu Puchingerovi, Školní 1183\10, 430 01 Chomutov, tel. 
474 623 721,email:puchinger@crr.cz. Formulář přihlášky je možné získat na 
www.vesniceroku.cz 
 
Program obnovy venkova Ústeckého kraje – pracovní skupina zasedala dne 13. 3. 2012 a 
provedla hodnocení žádostí o podporu. Vzhledem k nízké částce alokovaných prostředků 
do programu, lze uspokojit v souladu s „Pokyny pro žadatele“ pouze polovinu žadatelů. 
Vybrané projekty pracovní skupinou-    návrh doporučených projektů, nejprve schvaluje 
rada ÚK a poté ZÚK. 
 

 
5. Příprava Valné hromady SPOV ÚK 

Valná hromada SPOV ÚK se bude konat ve čtvrtek 29. 3. 2012 v 10.00 hodin v obci 
Březno. Pozvánku s programem obdrželi všichni e-mailem již před měsícem. Přítomným 
bude předána publikace Venkovské stavby 2011. 

 
K. Kopecký seznámil předsednictvo s kontrolou usnesení z minulé VH a návrhem „Plánu 
činnosti SPOV ÚK na rok 2012“. Materiály budou předložena VH dne 29.3.2012. 

 
6. Různé 

- Pozvánka na dubnovou schůzi SPOV ČR – 3. 4. 2012 od 9.00 hodin v Senátu PSP ČR. 
Jednání se zúčastní V. Tyl a Ing. V. Bešta. 

- Stav účtu SPOV ÚK k 29. 2. 2012 činí 109 620, 18 Kč. 
 

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

 
V Ústí nad Labem 20.3. 2012 

Zapsala: Ing. Jana Chládková……………………………………………………….. 
Za správnost: Václav Tyl, předseda SPOV ÚK…………………………………….. 


