SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS
z Valné hromady SPOV ÚK, která se konala dne 29. března 2012

Jednání Valné hromady se konalo v Březně u Chomutova od 10,00 hod. Jednání řídil
předseda Václav Tyl.
Předseda v úvodu přivítal všechny přítomné, obzvláště hosty – zastupitele ÚK A. Terbera,
Mgr. J. Seiferta a Ing. J. Tachecího. Dále přivítal nového člena Spolku, zástupce obce Očihov
starostku obce Janu Kroňdákovou.
Přítomno: 26 členů (viz prezenční listina)
Omluveno: 6 členů
Nepřítomno: 34 členů
Hosté: zastupitelé ÚK - A. Terber, Mgr. J. Seifert, Ing. Josef Tachecí,
Nečlenské obce: 1 (Obec Slatina)
Předseda konstatoval, že dle prezenční listiny je dnešnímu jednání přítomno 26 členů, což je
více jak 30% z celkového počtu 66 členů SPOV ÚK. Valná hromada je v souladu s jednacím
řádem usnášeníschopná. Dále sdělil, že zápis z minulé valné hromady byl ověřen a uložen
u předsedy k nahlédnutí členům Spolku. Všem členům byl rozeslán elektronickou poštou a je
zveřejněn na webových stránkách Spolku. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyly
k zápisu vzneseny žádné připomínky, považuje se tento zápis za schválený.
Poté předal slovo starostovi obce Březno u Chomutova Zdeňku Valentovi, vítězi soutěže
Vesnice roku ÚK 2010, který krátce představil obec a její okolí. Předseda uvedl, že jednání
bylo svoláno již podruhé do obce Březno, jednak protože je vítězem VR ÚK v roce 2010, ale i
proto, že se nachází v oblasti, ve které bychom rádi viděli větší počet zapojených obcí nejen
ve SPOV ÚK, ale i v soutěži Vesnice roku.
Zapisovatelem navrhl Ing. Janu Chládkovou a přečetl návrh programu. Navrhl, aby diskuse
probíhala ke každému bodu jednání.
Předseda konstatoval, že dnešní VH byla v souladu s jednacím řádem řádně a včas svolána a
to jak formou pozvánek s přílohou projednávaných materiálů, zaslaných jednotlivým členům,
tak i uveřejněním pozvánky na webových stránkách Spolku.
Předseda seznámil přítomné s návrhem programu jednání VH a navrhl doplnění bodu
programu o informaci o soutěži vesnice roku 2011 a 2012, jako bod č. 9.
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.

Schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z VH ze dne 24. 3. 2011 a plánu činnosti za 2011
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Výroční zpráva za rok 2011
Zpráva o hospodaření za rok 2011
Zpráva revizní komise
Návrh činnosti na rok 2012
Návrh rozpočtu na rok 2012
Informace o soutěži Vesnice roku 2011 a 2012
Vystoupení hostů
Závěr a občerstvení

Nikdo nevznesl připomínku k doplnění návrhu programu jednání.
1. Schválení programu a určení zapisovatele
Předseda navrhl usnesení ve znění:
Usnesení č. 1:
VH schvaluje doplněný program jednání dnešní VH SPOV ÚK
Hlasování je přítomno: 26 členů
Hlasování:
PRO: 26

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

Usnesení č.1 bylo schváleno.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Předseda navrhl ověřovateli dnešního zápisu paní Jaroslavu Smetanovou, starostku obce
Vražkov a Věru Vernerovou, starostku obce Radonice. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky.
Návrh usnesení č. 2
VH schvaluje ověřovateli zápisu starostku obce Vražkov Jaroslavu Smetanovou a starostku
obce Radonice Věru Vernerovou.
Hlasování je přítomno 26 členů
Hlasování:
PRO: 26

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení z VH ze dne 24. 3. 2011 a plánu činnosti na rok 2011
Ing. Bešta provedl kontrolu usnesení z VH ze dne 24. 3. 2011, kde v usnesení č.13 bylo
uloženo předsednictvu intenzivně jednat v průběhu roku se zastupiteli ÚK o navýšení
finančních prostředků v POV ÚK a Vesnice roku pro rok 2012, alespoň na úroveň roku 2009,
tj. ve výši 33 mil. Kč. V průběhu roku proběhlo několik jednání, jejichž výsledkem bylo
navýšení prostředků pro rok 2012, které však nedosáhlo úrovně roku 2009.
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Dále informoval o plnění plánu činnosti SPOV ÚK za rok 2011 a sdělil, že se SPOV ÚK
věnovalo mimo plán činnosti i dalším důležitým věcem, jako je například reforma
regionálního školství.
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se přihlásil Mgr. Seifert
s informacemi o rušení regionálních tratí. SŽDC navrhlo zrušit některé lokální tratě. Proti
rušení lokálních tratí byli obce, jejichž občané železniční dopravu využívají. SŽDC zvýšilo
pronájem těchto tratí. Obce získali malé finanční prostředky od ÚK na provoz těchto tratí.
Dále pomohlo využívání tratí firmou Chemopetrol a proto ÚK k jejich rušení nepřistoupil.
Obce jsou ochotny převzít, udržovat a inovovat regionální tratě za stejných podmínek, jako je
udržovala SŽDC. Mgr. Seifert požádal členy SPOV o podporu při zachování regionálních
tratí.
Návrh usnesení č. 3
VH bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z VH ze dne 24. 3. 2011 a plánu činnosti za rok
2011.
Nebyl vznesen další návrh.
Hlasování je přítomno 26 členů
Hlasování:
PRO: 26

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Výroční zpráva za rok 2011
Předseda V. Tyl přednesl výroční zprávu o činnosti SPOV ÚK za rok 2011.
Úvodem konstatoval několik důležitých údajů. Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje
měl v roce 2011 celkem 65 členů, z toho 56 obcí, 8 občanů a 1 právnickou osobu (Serviso
o.p.s.). V průběhu roku se konalo sedm schůzí předsednictva, s průměrnou účastí 75%. Dne
24. března 2011 se konala volební valná hromada, na které došlo k rozšíření předsednictva z
11 na 13 členů. Díky vstřícnosti ÚK se jednání předsednictva konala v zasedací místnosti
Krajského úřadu Ústeckého kraje, který se tak stává centrem Spolku. Pro jednání je v místě
výhodná i spolupráce s odborem regionálního rozvoje (RR), jehož zástupce se pravidelně
našich jednání zúčastňuje. K jednání jsou zváni i zastupitelé kraje, či jiných organizací, podle
projednávané problematiky.
Členové předsednictva se pravidelně každý měsíc zúčastňují i jednání předsednictva SPOV
ČR v Praze. Se závěry jednání, které se dotýkají naší činnosti, jsou pak seznamováni členové
předsednictva a formou zápisů všichni členové spolku.
Tím snad nejsledovanějším je novela zákona o RUD, kterou naši členové podpořili i účastí na
demonstraci v Praze dne 21. září 2011. Z dostupných informací víme, že návrh prošel prvním
čtením.
Pro získání podpory RUD jsme byli spoluorganizátory setkání s poslanci našeho kraje.
Celkem se uskutečnila tři setkání a to v Praze přímo v PS PČR, dále v Předlicích a následně
v Kadani. Naší snahou bylo podat vysvětlení co novela RUD obcím a městům Ústeckého
kraje přinese. Vždyť všechna města a obce ÚK by si měla polepšit. K dosažení uvedeného
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cíle by měly být sdílené daně posíleny ze státního rozpočtu o 7,0 mld. Kč a o tuto částku by se
měly snížit dotační programy financované v obcích z národních zdrojů. Také by došlo ke
snížení rozdílu mezi čtyřmi velkými městy (Prahy, Brna, Ostravy a Plzně) a ostatními obcemi
v ČR. Nejde o to brát bohatým na úkor chudých, jak s oblibou prezentují někteří naši politici.
Jde o to, odstranit současnou diskriminaci více jak 6 000 obcí a měst a docílit podíl jaký je
běžný v Evropě, kdy největší města mají maximálně trojnásobek oproti malým. U nás jsou
dosud největší města zvýhodněna, neboť se na ně vztahuje zvláštní přepočítávací koeficient
z doby existence okresních úřadů.
Další z aktivit, na kterou je v předsednictvu kladen velký důraz je Program obnovy venkova
Ústeckého kraje, nevyjímaje Soutěž vesnice roku. Po mnoha letech se podařilo, že pracovní
skupina pro hodnocení projektů v rámci POV ÚK byla doplněna o dva členy spolku. Je třeba
vyzdvihnout, že Spolek s Oborem regionálního rozvoje ÚK za podpory radního Ing. Radka
Vonky, odpovědného za rozvoj obcí, inicioval debatu starostů ohledně aktualizace priorit pro
rok 2012, které by odrážely skutečné potřeby venkovských obcí. Starostům obcí byla
rozeslána jednoduchá anketa, jejíž výstupy byly podkladem pro vyhlášení POV ÚK 2012.
Anketa se zúčastnilo 70 obcí ÚK.
V roce 2011 byla za vydatné podpory ÚK zajištěna soutěž Vesnice roku. Do soutěže se
přihlásilo i několik nových obcí. Přesto celkový počet 15 obcí je v porovnání s ostatními kraji
nízký. Hodnoceny však byly všechny kategorie. Naším úkolem bude proto i nadále
propagovat myšlenku obnovy obcí v našem kraji. V průběhu roku proběhlo několik jednání se
zastupiteli kraje ohledně posílení finančních prostředků do POV ÚK. Částečně se to podařilo,
ale přesto již dnes víme, že částka 23 mil na letošní rok nebude stačit, neboť pokud by mělo
dojít k pokrytí všech jistě oprávněných požadavků obcí, bylo by třeba minimálně 42 mil. Kč.
Jednání však nadále pokračují s výhledem na další období.
Jsou však i ostatní oblasti, kterým se intenzivně věnujeme, jako je například:
-

Integrovaný Program rozvoje venkova a ROP 2014+, kde v přípravné komisi máme
zástupce p. Kopeckého,
Dálnice D8 - svého zástupce Ing. Chládkovou máme i při jednáních k jejímu dokončení
Stav příprav nového RUD - dne 19. 4. 2011 jsme se zúčastnili semináře v Jednacím sále
Senátu PSP ČR a semináře k výročí 20 let POV ČR
Bezpečnost v obcích
Rušení matrik
Pošty na malých obcích
Jednání s ředitelem ÚP ÚL ohledně VPP a VS
v neposlední řade i propagaci venkova – na základě nabídky hejtmanky ÚK byla navázána
spolupráce s tiskovým oddělením ÚK

Podrobnější informace jsou uváděny v zápisech z jednání předsednictva, které jsou pravidelně
rozesílány všem členům, a zveřejněny na internetových stránkách www.spovuk.cz nebo na
celostátních stránkách www.spov.org.
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se přihlásila A. Vacková,
starostka obce Žalhostice, která informovala o problematice VPP a návštěvě ministra práce
a sociálních věcí Jaromíra Drábka na Klubu starostů malých obcí Litoměřicka. Pan ministr
přislíbil účast na 23. 4. 2012 v 16,00 hodin. Místo bude upřesněno. Je třeba připravit si
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konkrétní otázky, neřešit problémy jednotlivých obcí, ale problémy celého systému. A.
Vacková pozvala starosty ostatních okresů k účasti na jednání.
M. Trková, členka předsednictva Spolku hovořila o likvidaci škol na malých obcích. Města
nemají dostatek žáků, a proto se snaží podpořit rušení škol na malých obcích.
A. Terber, člen ZÚK sdělil, že je ustanoven Výbor pro životní prostředí a venkov a obce ho
dostatečně nevyužívají. Je třeba obracet se na jednotlivé výbory Zastupitelstva ÚK, které
připravují podklady k pro jednání Rady a Zastupitelstva ÚK.
A. Vacková – navrhla zvát pana Terbera na jednání předsednictva SPOV ÚK.
H. Hřebíková – starostka města Hora sv. Kateřiny – školství, okres Most – hovořila o rušení
škol v horských obcích. Například obec v horách (450 obyvatel) má dojezd minimálně 20 km
do nejbližší městské školy. Děti by trávily 3 – 4 hodiny na cestách, což je pro ně neúnosné.
Požádala předsednictvo o podání žádosti na ÚK, MŠMT, popř. hygienickou stanici, zda jsou
stanoveny hygienické normy dojezdových vzdáleností pro děti od 6 let. Dále hovořila
o slučovaní škol a učilišť. Upozornila, že situace bude za pár let stejná, jako je v současné
době u mateřských škol, ve kterých je nedostatek míst.
Mgr. Seifert – SPOV ÚK měl při zakládání málo členů a díky předsednictvu a předsedovi V.
Tylovi se dostal až na úroveň, kdy nás bere vedení ÚK jako partnera. Pro spolek by bylo
zapotřebí více rozšířit členskou základnu, aby mohly být prosazovány a hájeny zájmy obcí
například v oblasti školství. Venkovské školy je třeba udržet jako plně organizované, jejich
úloha je historicky nezastupitelná! Dále upozornil na rozdílné postupy v kontrolách
finančních úřadů a požádal předsednictvo, aby inicioval sjednocení metodik.
Návrh usnesení č. 4
1. VH bere na vědomí zprávu o činnosti předsednictva SPOV ÚK za rok 2011.
2. VH ukládá předsednictvu SPOV ÚK zvát na svá jednání předsedy jednotlivých výborů
a komisí ÚK k projednávání problematiky, týkající se obcí.
Nebyl vznesen další návrh.
Hlasování je přítomno 26 členů
Hlasování:
PRO: 26

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Zpráva o hospodaření za rok 2011
A. Vacková, starostka obce Žalhostice a členka předsednictva SPOV ÚK přednesla Zprávu o
hospodaření za rok 2011. Celkové příjmy v roce 2011 činily 82 038,88 Kč a výdaje činily
11 763,00 Kč. Zůstatek finančních prostředků na účtu celkem k 31. 12. 2011 činí 70 275,88
Kč. Podrobná zpráva je přílohou tohoto zápisu. Byla otevřena rozprava, do které se nikdo
nepřihlásil.
Návrh usnesení č. 5
VH schvaluje hospodaření SPOV ÚK za rok 2011 bez výhrad.
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Nebyl vznesen další návrh.
Hlasování je přítomno 26 členů
Hlasování:
PRO: 26

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Zpráva revizní komise
Členka revizní komise starostka obce Vrutice Jana Bauerová přednesla zprávu revizní komise
za rok 2011. Sdělila, že účetnictví je vedeno průkazně a správně. Nejsou žádné nedoplatky
členských příspěvků.
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání.
Návrh usnesení č. 6
VH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2011.
Nebyl vznesen další návrh.
Hlasování je přítomno 26 členů
Hlasování:
PRO: 26

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Návrh činnosti na rok 2012
Místopředseda SPOV ÚK Ing. Václava Bešta, starosta městyse Brozany n.Ohří, seznámil VH
s návrhem plánu činnosti SPOV ÚK pro rok 2012.
Plán činnosti krajské organizace SPOV Ústeckého kraje na rok 2012:
1. Nadále ve spolupráci s regionálními politiky podporovat POV a soutěž „Vesnice roku“.
2. Podporovat přijetí zákona o novém RUD a nabytí jeho účinnosti od r.2013.
3. Řešit otázky týkající se rozvoje venkova (školství, dopravy, pošty, odpadové
hospodářství a další).
4. Iniciovat sjednocení metodiky kontrol finančních úřadů a ministerstev při čerpání dotací.
5. Věnovat se problematice VPP a VS ve spolupráci s ÚP a MPSV ČR.
6. Věnovat pozornost rozšíření členské základny SPOV UK a propagovat činnost Spolku
včetně prezentace na celostátní úrovni.
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání.
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Návrh usnesení č. 7
VH schvaluje plán činnosti SPOV ÚK na rok 2012.
Nebyl vznesen další návrh.
Hlasování je přítomno 26 členů
Hlasování:
PRO: 26

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno
8. Návrh rozpočtu na rok 2012
Návrh rozpočtu SPOV ÚK na rok 2012 přednesla členka předsednictva Alena Vacková,
starostka obce Žalhostice.
ROZPOČET SPOV – ÚK na rok 2012
Příjmy:
40 % z členských příspěvků (2011 a 2012) 84 500,- Kč
Úroky z účtu
500,- Kč
Příjmy celkem
85 000,- Kč
Výdaje:
Soutěž Vesnice roku 2012
Služby – internetové stránky
Poštovné, poplatky bance
Prezentace SPOV-ÚK
Občerstvení VH
Činnost předsednictva
Dary
Výdaje celkem

8 000,- Kč
5 600,- Kč
1 400,- Kč
5 000,- Kč
8 000,- Kč
3 000,- Kč
10 000,- Kč
41 000,- Kč

Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se přihlásila M. Cimrová,
která sdělila, že SPOV ČR zatím neobdržel dotaci od MMR ČR na činnost tajemnice Spolku
pro rok 2012. Navrhla, aby Spolek zvážil možnost nečerpat příspěvek ve výši 40% členského
příspěvku ze SPOV ČR. A. Vacková navrhla schválit navržený rozpočet a řešit tuto situaci,
pokud nastane, rozpočtovou změnou.
Zdeněk Valenta, člen předsednictva a starosta obce Březno navrhl odměnu předsedovi V.
Tylovi ve výši 10 000 Kč za období od zahájení činnosti Spolku. Předseda sdělil, že tuto
funkci nedělá kvůli finanční odměně, ale že mu záleží na prosazování zájmů obcí.
Návrh usnesení č. 8
a) VH schvaluje rozpočet na rok 2012 jako přebytkový, ve výši příjmů 85 000,- Kč a výdajů
ve výši 41 000,- Kč.Nebyl vznesen další návrh.
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Hlasování je přítomno 26 členů
Hlasování:
PRO: 25

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 1

NEHLASOVAL: 0

b) VH schvaluje odměnu předsedovi V. Tylovi ve výši 10 000 Kč.
Nebyl vznesen další návrh.
Hlasování je přítomno 26 členů
Hlasování:
PRO: 25

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 1

NEHLASOVAL: 0

c) VH schvaluje v případě, že SPOV ČR nezíská dotaci na činnost tajemnice, nečerpání
členského příspěvku ve výši 40 %.
Hlasování je přítomno 26 členů
Hlasování:
PRO: 25

PROTI:

1

ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
9. Informace o soutěži Vesnice roku 2010 a 2011
Předseda spolku předal slovo předsedovi hodnotící komise VR 2011 Zdeňkovi Valentovi,
který osobním dopisem vyzval starosty k účasti v soutěži „Vesnice roku 2012“.
Nad soutěží „Vesnice roku 2012“ převzala záštitu Asociace krajů. Informace včetně přihlášky
jsou na stránkách www.vesniceroku.cz. Přihlášku je třeba podat do 30. 4. 2012.
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se přihlásil předseda Spolku
V. Tyl, který sdělil, že podporuje myšlenku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy
venkova, na kterou Ústecký kraj vyčlenil částku 1 mil. Kč, pro obce, které získají jednu z 5-ti,
stuh popř. diplomy. Soutěž je také jednou z možností, jak prezentovat svoji obec v rámci kraje
i celé ČR.
Návrh usnesení č. 9
a) VH bere na vědomí informaci o soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje 2011 a přípravě
soutěže Vesnice roku ÚK 2012.
b) Doporučuje všem obcím Ústeckého kraje zapojení do soutěže Vesnice roku 2012.
Nebyl vznesen další návrh.
Hlasování je přítomno 26 členů
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Hlasování:
PRO: 26

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. Vystoupení hostů
Antonín Terber sdělil, že SPOV ČR pracuje dobře, ale jeho činnost je třeba zviditelnit. Je
třeba oslovit ostatní obce a pozvat je na jednání s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem
Drábkem, jelikož problematiku VPP řeší všechny obce. Obce Litoměřicka spolupracují,
starostové jsou aktivní, předávají si zkušenosti.
Ing. Josef Tachecí, člen Zastupitelstva ÚK sdělil, že jako zastupitel ÚK bude nápomoc při
činnosti Spolku.
M. Cimrová, členka předsednictva SPOV ÚK a starostka obce Chodouny – Lounky
informovala o zastoupení obcí jednotlivých okresů, které není rovnoměrné. Nejvíce obcí je
z okresu Litoměřice, následují Louny, Chomutov, Most, Děčín, Teplice a Ústí nad Labem.
Ing. Bešta doporučil členům SPOV ÚK, aby své podněty a nápady odesílali přímo
předsednictvu SPOV ÚK.
11. Závěr – poděkování za účast
Předseda poděkoval všem zúčastněným a hostům za účast na VH.
VH skončila ve 12,15 hodin
Zapsala: Ing. Jana Chládková………………………………….
Ověřovatelé:
Jaroslava Smetanová……………………………………………
Věra Vernerová…………………………………………………
Václav Tyl, předseda SPOV ÚK……………………………….
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