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SPOLEK  PRO  OBNOVU  VENKOVA  ÚSTECKÉHO KRAJE 
ZÁPIS  Z   JEDNÁNÍ  PŘEDSEDNICTVA 
konaného dne 9. října 2012 od 10.00 hodin  

v budově KÚ ÚK v Ústí nad Labem 
 
Přítomni:  V. Tyl, Ing. V. Bešta, V. Vernerová, M. Cimrová, M. Trnková, A. Lanc, Z. 
Valenta.   
Omluveni:  K. Kopecký, Ing. J. Chládková, A. Vacková, 
Neomluveni:  0 
 
Hosté: Jana Červinková – ORR ÚK, Vlastimil Hlaváč - ÚP v Ústí nad Labem, Hana Drncová 
- ÚP v ústí nad Labem, Ing. Martin Vrba – PÚ LTM, Jaroslav Vlasák – obec Koštice, David 
Kádner – místostarosta Nová Ves v Horách a poslanec PSP ČR. 
 
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.  
 
Program jednání: 

1. Schválení programu a zapisovatele.  
2. Informace z předsednictva SPOV ČR v Nových Hradech. 
3. Informace k MAS a přípravě na nové plánovací období 2014 – 2020. 
4. Informace k fungování veřejné služby a VPP v roce 2012 a příprava na rok 2013. 
5. Informace k pozemkovým úpravám a historickému majetku obcí. 
6. Různé 

 
********************** 

1. Program a určení zapisovatele.  
Program byl dohodnut předem dle návrhu z minulých zasedání a nikdo nevznesl návrh na 
jeho změnu. Program byl schválen. Zapisovatelem byl určen Václav Tyl.  
Kontrola úkolů – všechny byly splněny s těmito připomínkami:  

Úkol č.4: Připravit scénář pro vytvoření, financování a propagaci POV, Vesnice roku a 
samotného SPOV v Ústeckém kraji. T: 9. 10. 2012, předseda SPOV ÚK, Ing. Chládková. 
Úkol byl splněn, bude dále rozpracován na příštím jednání spolku. 
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. Úkol byl splněn, pozvaní zástupci NS MAS se na jednání nedostavili, budou pozváni 
na příští zasedání.                                                                              

2. Informace z předsednictva SPOV ČR v Nových Hradech. 
 Předseda seznámil členy s informacemi z jednání celostátního spolku: 

- Rušení stavebních úřadů na obcích II. typu - Ing. arch. Florián se zúčastnil jednání 
Výboru veřejné správy Senátu ČR. Prozatím nebudou stavební úřady rušeny (další 
jednání v této věci bude po volbách) na základě ujednání, že stavební demolice budou 
dle zákona i nadále platit obce a né stát. 
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- Zpráva účetní SPOV ČR paní Harnové – hospodaření SPOV ČR se v poslední 
období dostalo do záporných čísel (saldo – 300 000 Kč v pokladě SPOV ČR) 
z důvodu nezaplacení všech příspěvků a za důvodu neposkytnutí provozní dotace od 
MMR ČR. Předpoklad krytí schodku je z rezervního fondu SPOV ČR. Jednotlivé 
krajské spolky by měly provést vlastní revizi neuhrazených členských příspěvků. 
SPOV ÚK - neuhrazené příspěvky – Obec Polepy a 2 fyzické osoby. SPOV ÚK by 
měl požádat nejpozději do konce října 2012 o úhradu podílu členského příspěvku. 
Zpětně nebude možné požádat o podíl (návrh na valnou hromadu). Je třeba dále 
pracovat na rozšíření členské základy, z důvodu navýšení finančních prostředků na 
činnost spolku. 

- Publikace „Tvář venkova 2012“ - i nadále trvá příjem návrhů obcí na zajímavé 
stavby v jejich obci do publikace „Tvář venkova 2012“. Návrhy budou zasílány 
tajemnici SPOV ČR pí. Kapkové. 

- Ing. arch. Florián požádal o finanční podporu pro publikaci, která by prezentovala 
téma „Venkov a rodina“ (socioekonomické údaje). 

 

3. Informace k MAS a přípravě na nové plánovací období 2014 – 2020. 

Informace z SMO ČR (Mgr. Tomáš Lysák, vnější odd. Kanceláře Svazu): 

Na národní úrovni byl v dubnu 2012 předán na vládu dokument s návrhem šesti 
operačních programů – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO), OP 
Páteřní infrastruktura (MD), OP Praha, OP Technická pomoc (MMR), Integrovaný 
operační program (MMR) a OP Zaměstnanost a vzdělávání (MPSV). Do současné doby 
však tento materiál schválen nebyl a probíhají politická jednání na nejvyšší úrovni, která 
návrh nejspíše částečně změní. Debata o zániku ROPů je však prakticky uzavřena, 
seznam tematických operačních programů bude pravděpodobně rozšířen o dva operační 
programy v gesci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. MŠMT bude i přes současné problémy řídit vícefondový program, který 
bude financovat jak měkké projekty v oblasti vzdělávání, tak tvrdé projekty v oblasti 
vědy a výzkumu. Upravené návrhy mají jít nejprve do meziresortního připomínkového 
řízení ještě před krajskými volbami a následně ke schválení na vládu, která by materiál 
měla schválit na konci října či na začátku listopadu. Závěrem je nutné říci, že Česká 
republika se tímto váhavým postojem dostala do značného skluzu a začátek čerpání 
evropských peněz z nového programovacího období od 1. ledna 2014 je v ohrožení.  
	  
Vzhledem k tomu, že zástupci NS MAS se k jednání nedostavili, bude tento bod přesunut 
na příští jednání. 
 

4. Informace k fungování veřejné služby a VPP v roce 2012 a příprava na rok 2013. 
Na jednání se dostavili Vlastimil Hlaváč a Hana Drncová z Úřadu práce v Ústí nad 
Labem. Předpokládá se, že na politiku zaměstnanosti bude vyčleněn v příštím roce stejný 
objem finančních prostředků jako v letošním roce, ale konkrétní systém je závislý od 
pokynů MPSV, které jsou vydávány pro každý rok jiné. Rozpočet bude z národních 
zdrojů a z Evropských fondů. Po obcích budou požadovány bezdlužnosti, nebude 
požadován doklad o volbě starosty a doklad o IČO. Vzhledem k zavedení základních 
registrů si budou zaměstnanci ÚP tyto informace zajišťovat ze ZS sami.  



3	  
	  

Veřejná služba je v Ústeckém kraji nejvíce využívána ze všech krajů v ČR. Hana 
Drncová zdůraznila, že veřejná služba je nastavena podle: 1. smlouvy mezi obcí a ÚP a  
2. na základě Plánu výkonu, který si obec nastavuje sama dle svých potřeb. V současné 
době není ÚP schopen vyjít vstříc všem obcím, protože nemají tolik klientů na VS. 
Smlouvu s klientem může ÚP uzavírat (podle vyjádření ombudsmana) maximálně na 4 
měsíce za rok. Z VS lze vybrat pracovníka na VPP, ale pro některé je pobíraná dávka 
větším přínosem než příjem z VPP. 

Dále upozornila na nová pravidla pro tzv. „nekolidující zaměstnání“ – kdo pobírá 
podporu od ÚP, nemůže být souběžně zaměstnán v jiném pracovním poměru. 
Podrobnější informace lze zjistit na ÚP. 
 

5. Informace k pozemkovým úpravám a historickému majetku obcí. 
 

Historický majetek - dne 29. června 2012 nabyl účinnost zákon č. 173/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do 
vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon za splnění určitých podmínek 
navrátí obcím do vlastnictví nemovité věci, které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949 
a ke dni 24. května 1991 byly ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky. 
Další podmínkou je, že ke dni podání žádosti jsou ve vlastnictví ČR, nenachází se na 
území vojenských újezdů a nenachází se alespoň zčásti v pásmu do 50 metrů od státních 
hranic České republiky.  
Žádost o zařazení nemovité věci do seznamu musí obce uplatnit nejpozději do 31. března 
2013. K žádostem uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto. Všechny přijaté 
žádosti budou předloženy vládě České republiky do 31. července 2013, včetně 
doporučení, zda nemovité věci do seznamu lze zařadit či nikoliv. Podrobná informace 
k převodu historického majetku je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
Pozemkové úpravy – ředitel PÚ LTM Ing. Martin Vrba sdělil, že v rámci pozemkových 
úprav se řeší a dohledává i historický majetek obcí. Dále seznámil přítomné s postupem 
prací na pozemkových úpravách dle zákona č. 139/2002 Sb. s upozorněním, že je 
důležité, aby obce měly včas zpracovány veškeré podklady pro tzv. plán společných 
zařízení (cesty, protipovodňové opatření, krajinotvorné prvky). Dále informoval o stavu a 
postupu provádění pozemkových úpravy ČR. 

 
 
6. Různé 

- Přítomný starosta obce Koštice Jaroslav Vlasák se postupně seznamuje se 
zasílanými materiály SPOV ÚK a souhlasí s funkcí a činností „Koordinátora aktivit“ 
v rámci Programu obnovy rodiny SPOV ÚK. Předsednictvo SPOV ÚK schvaluje 
pana Jaroslava Vlasáka, starostu členské obce Koštice, do funkce koordinátora 
programu obnovy rodiny za SPOV ÚK. 

- David Kádner – místostarosta Nová Ves v Horách a poslanec PSP ČR sdělil, že 
vlivem nového zákona o RUD budou některé obce mít nižší příjem do obecního 
rozpočtu (kritérium rozlohy katastrálního území). Tyto obce by měly dostat 
kompenzaci za snížení příjmů a požádal předsedu, aby zaslal na MF ČR žádost, aby 
tyto obce včas informovali o této skutečnosti včetně postupu pro získání kompenzací.  

 
 

 
 



4	  
	  

Úkoly: 
 

Úkol č.1:  

Pozvat na příští zasedání předsednictva SPOV ÚK zástupce NS MAS – předsedkyni 
krajského sdružení p. Hanu Dufkovou a místopředsedu p. Lubomíra Jasanského. 

T:    30.  10. 2012,  A. Vacková 

Úkol č.2:  

 a)  Vyzvat neplatící členy k zaplacení členského příspěvku. 
       b) Požádat  SPOV ČR o úhradu podílu členského příspěvku. 

T:  do konce října 2012, A. Vacková 

Úkol č.3:  

Zaslat na MF ČR žádost o včasném informování obcí o snížení jejich příjmů v důsledku 
přijaté novely RUD včetně postupu pro získání kompenzací za nižší příjem do obecního 
rozpočtu.  
 
T:    26. 10. 2012, předseda SPOV ČR 

Předseda ukončil jednání ve 13.00 hodin poděkováním všem přítomným za účast na 
jednání. 
 
Prezenční listina z dnešního jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Informace k převodu 
historického majetku je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
 
 
Další jednání SPOV ÚK se koná v úterý 13. 11. 2012 v 10.00 hodin na KÚ ÚK. 
 

V Ústí nad Labem 11. 9. 2012 
 

Zapsal: Václav Tyl ……………………………………………………….. 
 

Za správnost: Ing. Václav Bešta, předseda SPOV ÚK…………………………………….. 
	  

	  

 

 

 


