SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
konaného dne 11. září 2012 od 10.00 hodin
v budově KÚ ÚK v Ústí nad Labem
Přítomni: V. Tyl, Ing. J. Chládková, K. Kopecký, Ing. V. Bešta, V. Vernerová, A. Vacková,
Omluveni: M. Cimrová, M. Trnková, A. Lanc, Z. Valenta.
Neomluveni: 0
Hosté: A. Knobová - SMO ČR členka předsednictva komory obcí, Mgr. Tomáš Chmela –
tajemník SMS, Karel Drašner - předseda SMS ÚK, R. Albrechtová – 1. místopředsedkyně
SMS ÚK.
Jednání řídil předseda spolku Ing. Václav Bešta. Předseda přivítal přítomné a konstatoval, že
zasedání předsednictva SPOV ÚK bylo svoláno na základě pozvánky s plánovaným
programem. Pozváni byli i zástupci NS MAS, kteří se omluvili. Předseda sdělil, že doufá
v dobrou spolupráci s pozvanými svazy, spolky, sdruženími a dalšími subjekty.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu a zapisovatele
Informace z předsednictva SPOV ČR v Praze
Informace ke schválenému RUD
POV ÚK 2013
Informace k MAS a přípravě na nové plánovací období 2014 – 2020
Různé
**********************

1. Program a určení zapisovatele.
Program byl dohodnut předem dle návrhu z minulých zasedání a nikdo neměl návrh na
jeho změnu. Zapisovatelkou byla určena Ing. J. Chládková.
2. Informace z předsednictva SPOV ČR v Praze.
Předseda seznámil členy s informacemi z jednání celostátního spolku:
- Výstava Země živitelka – seminář Pozemkové úpravy pro období 2014 - 2020, který
se konal dne 30. 8. 2012 v Českých Budějovích. Semináře se zúčastnil Ing. Bešta a
Ing. Chládková. Předseda sdělil, že je nutné si uvědomit, co pozemková úprava
přináší obcím. Součástí pozemkových úprav je vypracování plánu společných
zařízení, aby obec získala do vlastnictví pozemky, na kterých budou společné cesty,
opatření v krajině proti povodním a vodní erozi orné půdy a další. Přílohou č.1
tohoto zápisu je souhrn nejdůležitějších argumentů a nejdůležitějších informací k
tomuto tématu. Kromě toho odkazuje na portál Ministerstva zemědělství,
http://eagri.cz/public/web/mze/pozemkove-urady/pozemkove-upravy/. Od 1. 1. 2013
by mělo dojít ke spojení Pozemkového úřadu a Pozemkového fondu, ačkoliv není
doposud schválena všechna potřebná legislativa.
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-

Výstava Země živitelka - seminář MMR, který se konal dne 31. 8. 2012. Semináře se
zúčastnil V. Tyl a M. Cimrová a sdělil nám, že v příští plánovací období se sníží
prostředky dotační politiky EU i dotace z národních zdrojů. Je velký předpoklad, že
budoucí způsob financování v letech 2014 – 2020 bude pro obce a malé sídelní celky
probíhat převážně přes MAS. Nižší bude rovněž míra podpor z národních zdrojů. Je
třeba apelovat na zastupitele kraje, aby navýšili finanční prostředky v „Programu
obnovy venkova“.

3. Informace ke schválenému RUD
Mgr. Chmela – dne 29. 8. 2012 prezident podepsal novelu zákona RUD, která se
připravovala dlouhá léta. Od 1. 1. 2013 se mění koeficienty tak, že končí tzv. „U“ křivka
(propad příjmů některých obcí). Většina obcí si polepší, některé si nepolepší, finance
budou mít stejné, obce s velkým katastrem nižší. Podařilo se zamítnout návrh koeficientu
3 ha na občana, který by snížil prostředky pro 100 obcí. Další novely či nový systém
RUD se budou dále připravovat. Věc je třeba řešit systematicky. Obec by měla
participovat na všech daních, které jsou vybírány v rámci státního rozpočtu. Všechny
daně by tak měly být daněmi sdílenými.
Rušení národních dotačních titulů o cca 7 mld. Kč. Určitě nedojde k rušení dotačních
titulů ze dne na den. Většina programů má zpracován strategický dokument. Například
„Program obnovy venkova“ je naplánovaný podle strategického dokumentu a končí
v roce 2015. Tento program by měl fungovat třeba v nižších objemech peněz, ale nemůže
být úplně zrušen. Takto jsou nastaveny i další dotační tituly.
Příspěvek na školství tzv. NIV (neinvestiční výdaje na žáka). Podle nového RUD by se
peníze měly dávat, tam kde jsou žáci. Obce, které školu nemají již nebudou platit NIV
obcím a městům, kam dojíždí jejich žáci do školy.
K. Drašner - tlačit na MF ČR, aby stanovilo termín, do kdy FÚ převedou obcím sdílené
daně.
A. Knobová – nebudou konkrétně rušeny dotační tituly, ale ministerstva dostanou méně
peněz a rozhodnou si, kam je dají ( dostanou od MF ČR pouze tzv. směrná čísla ). POV
MMR by mělo být zachováno, ale v omezené míře. Zůstane zachování Zlatých stuh, další
vývoj je nejasný.
4. POV ÚK 2013
Jana Červinková informovala o přípravě POV ČR 2013. V říjnu 2012 budou volby
a ZÚK již nebude nic rozhodovat. Dokonce padl návrh na úplné zrušení POV.
V. Tyl – POV ÚK 32 mil. Kč v roce 2012. Bude nové složení ZÚK. Je třeba hned
s novými zastupiteli jednat a vysvětlit jim, co to je POV ÚK a jak je obcemi využíváno.
Zástupci SPOV ÚK by měli být v jednotlivých komisích ZÚK. Pro nové volby připraví
SPOV ÚK nominaci svých zástupců do výborů, komisí a pracovních skupin nového
ZÚK. Iniciativa by měl a jít zespoda.
K. Kopecký – je třeba změnit celou pracovní komisi pro výběr projektů pro POV ÚK.
5. Informace k MAS a přípravě na nové plánovací období 2014 – 2020
Předseda požádal přítomné o informace a zkušenosti s fungováním MAS.
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K. Kopecký – MAS Šluknovsko – patří k nejlepším MASkám, hodnocení A. MAS by
měla mít připravenou kvalitní strategii rozvoje území a připravené projekty.
V. Tyl – obec Vědomice je člen MAS Podřipsko a svazeku obcí Podřipsko. Je třeba
transformovat svazky obcí do MAS. Strategii posuzuje MZe ČR, které prostřednictvím
SZIF alokuje pro jednotlivé MASky finanční prostředky. Podmínkou MAS je víc jak 50
% podíl podnikatelů a neziskových organizací. V MAS mohou být obce do 25 000
obyvatel.
A. Vacková – MAS České Středohoří, hodnocení B, připravuje se strategie na další
období 2014 – 2020. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru – obce, místní
podnikatelé, neziskové organizace.
V. Vernerová – MAS Vladař, hodnocení D, poté bylo vyměněno vedení, které zlepšilo
práci a MAS má nyní hodnocení B. Dotace jsou získávány zejména přes MAS.
K. Kopecký – člen pracovní skupiny PRÚK představil připravovaný dokument „Program
rozvoje Ústeckého kraje pro období 2014-2020“, zpracovatelem programu je ÚK (Ing.
Kadraba, Odbor regionálního rozvoje). Aktualizace programu rozvoje kraje má několik
částí. Nejprve se zpracuje analytická část, na základě analýzy návrhová část a následně
implementační část. Jedná se o zásadní dokument rozvoje kraje.
R. Albrechtová – MAS Serviso, hodnocení nevíme, MAS bohužel příliš nefunguje.
K. Drašner – obec není členem žádné MAS, v této oblasti nepracují MAS moc aktivně.
Úroveň MASek zvedne díky současnému nastavení čerpání finančních prostředků.
T. Chmela – MAS Ploština (Zlínský kraj), okolní MASky velice dobře spolupracují.
Dobrá spolupráce je i s SMS a dalšími organizacemi. Financování přes MAS je prověřené
a fungující, je pod veřejným dohledem, peníze se rozdělují ze zdola. Dochází
k uspokojení potřeb všech, i když objem prostředků je nižší. MAS v budoucnosti budou
moci čerpat prostředky i z kohezní politiky (OPŽP, regionální operační programy).
V následujícím období by se mělo rozdělit 500 mld. Kč. MMR ČR, které má na starosti
kohezní politiku, MAS podporuje. MZe ČR spíše váhá, zda podporovat MAS více nebo
jako doposud.
Regionální operační programy – špatná zkušenost z programovacího období 2007 – 2013.
Měl by být jeden integrovaný operační program, měl by se změnit způsob rozhodování.
Návrh - 6 operačních programů – Infrastruktura, Evropský sociální fond (školení, sociální
věci, konkurenceschopnost, vzdělávání), Věda, výzkum, inovace, OP pro Prahu,
Program rodiny Ústeckého kraje, Technická pomoc. Již se některé programy zase začínají
dělit, v současné době je návrh na 8 OP. Vláda měla v této věci již rozhodnut. Rozhodnutí
je přesunuto na říjnové jednání vlády ČR. MAS překrývají hranice krajů, překlenují
periferie, což je pro venkov pozitivní. Je třeba spojit síly, aby financování šlo přes
MASky a podíl peněz byl vyšší. Strategie MASky bude základním dokumentem pro
čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova.
A. Knobová – SMO ČR má k MASkám nejasné stanovisko. Malé obce mají odpor ke
slučování. SMO pracuje na vizi spolupráce obcí. Představa Europoslanců byla, aby
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finanční prostředky šly přes kraje, což není dobré. Financování přes MAS – některé MAS
nechtějí navyšovat objem prostředků kvůli zvýšení administrativní zátěže, MAS berou
jako sdružení partnerů na základě místní spolupráce. Další návrh je, aby peníze byly
rozdělovány přes ORP (obce III. typu) na základě místní strategie pod kontrolou
poradního orgánu složeného ze starostů okolních obcí. Zkušenost z Francie – fungování
obcí na základě spolupráce. Stanoveny povinné kompetence, od státu dostávají
prostředky, se kterými hospodaří.
6. Různé
Informace:
-

Brožura Vesnice roku 2012 Jihočeský kraj – ÚK žádnou brožuru nevydal. SPOV ÚK
se bude podílet na vytvoření, financování a propagaci POV, Vesnice roku a
samotného SPOV v Ústeckém kraji. Příprava bude zahájena v lednu 2013 ve
spolupráci s ORR ÚK.

-

SPOV ČR - Zpráva o členství - odhlášeno 11 členů SPOV ČR, 11 přihlášeno nově.
V ÚK pouze 2 členové ukončili členství, žádný se nepřihlásil.

-

Změny u podpisových vzorů ( změna ve funkci předsedy) - podpisový vzor bude mít
Ing. V. Bešta, V. Tyl, M. Cimrová, K. Kopecký.

Úkoly:
Úkol č.1:
Připravit za SPOV ÚK a SMS nominaci svých zástupců do výborů, komisí a pracovních
skupin nového ZÚK.
T: příští zasedání SPOV ÚK 9. 10. 2012

zástupci SPOV ÚK, SMS

Úkol č.2:
Poskytnou předsedovi SPOV ÚK seznam výborů, komisí a pracovních skupin.
T: 18. 9. 2012
Jana Červinková
Úkol č.3:
Připravit dopis hejtmance ÚK, řediteli KÚ a odboru regionálního rozvoje se žádostí, aby
do výborů, komisí a pracovních skupin ÚK byli zařazeni zástupci SPOV ÚK, SMS ÚK a
SMO ČR a dalších nestátních a neziskových organizací dle návrhu předsednictva SPOV
ČR.
T: 30. 9. 2012

předseda SPOV ÚK, Ing. Chládková

Úkol č.4:
Připravit scénář pro vytvoření, financování a propagaci POV, Vesnice roku a samotného
SPOV v Ústeckém kraji.
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T: 9. 10. 2012

předseda SPOV ÚK, Ing. Chládková

Úkol č.5:
Pozvat na příští zasedání předsednictva SPOV ÚK zástupce NS MAS, aby předali své
zkušenosti a starostu vítězné obce SVR ÚK Koštice.
T: 9. 10. 2012

předseda SPOV ÚK

Předseda ukončil jednání ve 13.00 hodin poděkováním všem přítomným za účast na
jednání.
Prezenční listina z dnešního jednání je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Další jednání SPOV ÚK se koná v úterý 9. 10. 2012 na KÚ ÚK.
V Ústí nad Labem 11. 9. 2012
Zapsala: Ing. Jana Chládková………………………………………………………..
Za správnost: Ing. Václav Bešta, předseda SPOV ÚK……………………………………..
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