SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
konaného dne 12. června 2012 od 10.00 hodin
KÚ ÚK v Ústí nad Labem
Přítomni: V. Tyl, Ing. J. Chládková, K. Kopecký, Ing. V. Bešta.
Omluveni: J. Bejček, A.Lanc, M. Cimrová, M. Trnková, V. Vernerová, A. Vacková,
Z. Valenta.
Neomluveni: 0
Hosté: p. Jana Červinková, Ing. Svoboda (ORR ÚK), K. Strnadová (OK UK).
Jednání řídil nový předseda spolku Ing. Václav Bešta. Předseda přivítal přítomné a
konstatoval, že zasedání předsednictva SPOV ÚK bylo svoláno na základě pozvánky včetně
programu.
Program jednání:
1. Schválení programu a zapisovatele.
2. Vesnice roku 2012 – informace.
3. Informace z předsednictva SPOV ČR v Praze:
- Memorandum a partnerství.
- Vývoj situace ve vztahu k České poště, s.p..
- Regionální školství.
- RUD.
- Skupina pro obnovu rodiny ( základního hodnotového prvku).
- připomínka vzniku platformy SZKT.
- Vyjádření předsedy k dopisu J. Krumla.
5. Různé.
**********************
1. Program a určení zapisovatele.
Program byl dohodnut předem dle návrhu předsedy. Zapisovatelem byla určena Ing. J.
Chládková.
2. Vesnice roku 2012 – informace.
Předseda seznámil přítomné s výsledky Vesnice roku 2012 Ústeckého kraje.
Členem hodnotící komise za Spolek byla přítomna členka spolku A. Vacková. Předseda
konstatoval, že z okresu Teplice a Ústí nad Labem se nepřihlásila žádná obec. Celkem se
přihlásilo 22 obcí. Vítězem se stala obec Koštice (Lounsko).
Ing. Svoboda – polovina obcí byla v soutěži poprvé, což bylo pozitivní. Termín
slavnostního vyhlášení je 2. 8. 2012 v Košticích.
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K. Strnadová – úroveň obcí se velmi vyrovnává. V letošním roce bylo přihlášeno hodně
obcí celkem 22. Komise rozhoduje nezávisle. Výsledky soutěže jsou prezentovány na
webových stránkách ÚK.
Ing. Chládková navrhla, aby se připravil scénář k prezentaci výsledků soutěže
v regionální TV ÚK. Nejprve by byla vytvořena reportáž ze slavnostního vyhodnocení a
poté medailonky jednotlivých obcí, které by se vysílali postupně. Předseda,
místopředseda a Ing. Chládková navštíví vedoucího tiskového oddělení p. Rytíře s tímto
návrhem scénáře.
Ing. Chládková dále navrhla vytvořit tiskovou zprávu o slavnostním vyhlášení soutěže a
předat ji do ČTK. Prezentace v médiích by měla být zajištěna například i vstupy
v Českém rozhlase a na rádiu Blaník.
V. Tyl navrhl, aby publikace ze soutěže byla poskytnuta zastupitelům ÚK. V současné
době není jasné, zda bude publikace vydávána kvůli nedostatku finančních prostředků.
Předseda požádal paní Červinkovou o aktualizaci seznamu e-mailových adres, aby bylo
možné rozesílat informace všem obcím ÚK. Dále sdělil, že by výsledky soutěže měly být
prezentovány v tisku. Starosta vítězné obce by měl zajistit publicitu v tisku a médiích. Na
slavnostní otevření pozvat zástupce tisku.
Kopie Protokolu o vyhodnocení krajského kola soutěže je přílohou č.1 tohoto zápisu.
3. Informace z předsednictva SPOV ČR v Praze.
Předseda seznámil členy s informacemi z jednání celostátního spolku:
- Memorandum a partnerství - bylo podepsáno MEMORANDUM s názvem Venkov
jako důstojné místo pro život zástupci SPOV ČR, SMO ČR, SMS ČR, NS MAS ČR
a Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Kopie Memoranda a tisková zpráva je
přílohou č.2 tohoto zápisu.
- předseda požádal o krátké hodnocení představitele
partnerských spolků. Všichni jsou se spoluprací spokojeni s tím, že se jedná o
společnou věc a že každý využívá svých sil tam, kde se cítí být nejužitečnější.
- Vývoj situace ve vztahu k České poště, s.p. – ta by měla pět let zabezpečovat
univerzální službu a gen. ředitel České pošty sdělil, že on bude vést firmu podle
parametrů odsouhlasených vládou. Prozatím vše dojednané smetá ze stolu parametr
předložený Českým telekomunikačním úřadem: - pobočky budou na obcích od 2000
obyvatel, s dojezdovou vzdáleností maximálně 10 km. SMO ČR dohodl, že ČP bude
jednat individuálně s každou obcí a systém bude nastaven podle jejích potřeb. Spolky
by se měli snažit parametry ovlivnit jednáním s ČTÚ.
- Regionální školství – nový ministr školství prof. Petr Fiala sdělil, že přípravu reformy
regionálního školství zastavil. Nadále bude školství fungovat podle stávajících
pravidel. Na reformě práce budou pokračovat a spuštěna bude po většinovém přijetí
veřejností.
- RUD - v současné době je vládní návrh RUD v Poslanecké sněmovně ve znění
sněmovního tisku č. 695, a č. 694. Vše aktuální a podstatné komentuje SMO na
svých webových stránkách, čímž je tímto odkazováno. „Předsednictvo Svazu měst a
obcí ČR se znepokojením sleduje záměrné mlžení kolem skutečných dopadů dvou
souběžných návrhů, které se týkají změn v rozpočtovém určení daní. Požaduje, aby
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konečná verze novely zaručovala v příštím roce opravdu mediálně proklamované
navýšení příjmů obcí na přislíbenou hodnotu 129,5 mld. Kč. Svaz důrazně žádá, aby
již při projednávání v Rozpočtovém výboru, které je naplánováno na příští středu,
došlo k vyjmutí úpravy RUD z daňového balíčku (tisk 695). Jen tak lze zajistit
transparentní a odpovědné projednávání tohoto politicky citlivého tématu. Součástí
diskuze v Parlamentu musí být rovněž řešení situace ztrátových obcí.“
- Skupina pro obnovu rodiny (základního hodnotového prvku) – požadavek vytipovat
člověka z každého kraje, který by se tomuto tématu věnoval. Může to být rodič,
učitel atp. Naše KO prozatím nemá takovouto osobu a budeme dále hledat. Jak bylo
dohodnuto dříve, budeme se tomuto tématu dále věnovat jen okrajově.
- Platforma „Zeleň pro obce – kvalita pro občana“ (Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu) – předseda seznámil přítomné s návrhem, který je opět pro
zájemce - jednotlivce, kteří se tomuto věnují a chtějí své zkušenosti konzultovat a
předávat.
- Vyjádření předsedy k dopisu J. Krumla – jedná se o nedorozumění při určení žadatele
o dotační titulu MMR na zpracování a vydání publikace Tvář venkova. 6ádsot na
MMR podala po odsouhlasení v předsednictvu SPOV ČR obce Bělotín.
4. Různé
Informace:
-

Předseda informoval o vydání „Etického kodexu chování úředníka“, který vydala
vláda ČR ve věstníku.

-

Konference nesoucí název „Starosti starostů s evropskými fondy“ se bude konat v
pátek 22. června 2012 od 10.00 hodin v jednacím sále Senátu. Tématem
konference je pozice měst a obcí v příštím programovacím období pro čerpání z
evropských fondů. Konferenci pořádá Svaz ve spolupráci se Senátem Parlamentu
ČR, pod záštitou místopředsedy Evropského parlamentu a místopředsedy Svazu
pro evropské záležitosti Ing. Oldřicha Vlasáka.

-

Vzhledem k nejasné situaci s účastí členů předsednictva před dnešním jednáním
bylo dohodnuto, že členové předsednictva se budou omlouvat pouze jemu, a to na
E-mail. adrese: vaclavbesta@brozanynadohri.cz, nebo na tel.č.: 724 155 310.

Úkoly:
Úkol č.1: Pozvat na jednání spolku v září A. Knobovou (SMO), p. Mgr. Tomáše Chmelu a R.
Albrechtovou (SMS).
Předseda
Úkol č.2: Přeposlat e-mail k transformaci České pošty s. p. od paní Kapkové z 8. 6. 2012
všem členům SPOV ÚK. A. Vacková
Úkol č.3: Připravit scénář k prezentaci výsledků soutěže Vesnice roku a oceněných obcí
v regionální TV ÚK. Ing. Bešta, Ing. Chládková, Z. Valenta
3

Předseda ukončil jednání ve 12.30 hodin poděkováním všem přítomným za účast na jednání.
Prezenční listina z dnešního jednání je přílohou č.3 tohoto zápisu.
Další jednání SPOV ÚK se koná v úterý 11. 9. 2012 na KÚ ÚK.
V Ústí nad Labem 12. 6. 2012
Zapsala: Ing. Jana Chládková………………………………………………………..
Za správnost: Ing. Václav Bešta, předseda SPOV ÚK……………………………………..
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