SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
konaného dne 12. března 2013 od 10.00 hodin
v budově KÚ ÚK v Ústí nad Labem
Přítomni: Ing. V. Bešta, V. Tyl, Z. Valenta, M. Trnková, V. Vernerová, M. Cimrová, K. Kopecký,
Ing. J. Chládková, D. Kádner, V. Vernerová,
Omluveni: A. Vacková, A. Lanc,
Neomluveni:
Hosté: J. Červinková – ORR KÚ ÚK, Mgr. Vlastislav Hlaváč a Hana Drncová – Úřad práce,
Jaroslav Vlasák – starosta obce Koštice, Marcel Mihalík - poradce poslance PSP D. Kádnera, Ing.
Dana Štěchová – nová členka SPOV ÚK, Mgr. Vladan Hruška - UJEP, Josef Macháček – starosta
obce Řehlovice a předseda revizní komise SPOV ÚK, Jana Bauerová – starostka obce Vrutice a
členka revizní komise SPOV 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.
Předseda přivítal všechny přítomné a hosty.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu a zapisovatele, kontrola plnění úkolů
Informace z předsednictva SPOV ČR
Příprava valné hromady SPOV ÚK
POV ÚK – informace
Úřad práce – informace o VS a VPP v roce 2013
Různé
********************

1. Schválení programu a zapisovatele, kontrola plnění úkolů
Předsednictvo je usnášeníschopné. Program byl dohodnut předem dle návrhu z minulých
zasedání a nikdo nevznesl návrh na jeho změnu. Program byl schválen. Zapisovatelem byla
určena Ing. Jana Chládková.
Kontrola úkolů:
Z minula:
Úkoly:
Úkol trvalý:
- propagace SPOV ÚK a POV včetně soutěže Vesnice roku.
- zjistit bližší informace ohledně odměňování starostů ve SMO ČR. Tato záležitost byla
připomínkována na krajském setkání SMO ČR a dále v předsednictvu SPOV ČR. Údajně je
řešena na úrovni SMO ČR s podporou SPOV ČR. Úkol dále trvá.
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-

zjistit, které budovy musí mít energetický audit.
Z. Valenta podal krátkou zprávu o průkazech energetické náročnosti, s tím, že zajištění
průkazů je pro obce finančně náročné. Tato problematika bude dále sledována.

-

Problematika RUD, snížení příjmů 58 obcí (z toho 6 obcí v ÚK).
Předseda předal slovo panu poslanci Davidu Kádnerovi, který se touto otázkou zabýval. MF
ČR slíbilo řešení pro obce, kterým došlo ke snížení příjmů z důvodu nového RUD. Na konci
roku 2012 byla předložena do PSP novela zákona o RUD, ve které bylo zakotveno trvalé
dorovnání příjmu těm obcím, kterým klesnou příjmy v rozpočtu o více než 20 %.
V letošním roce se jedná o 58 obcí v ČR (z toho 6 obcí v ÚK). Jako příklad lze uvést Český
Jiřetín, který novelou RUD přišel o 62 % příjmů. Tento návrh však nebyl v PSP schválen. Pan
Kádner sdělil, že MF ČR mělo být aktivní a těmto obcím rozeslat dopis s informacemi o
způsobu řešení. MF ČR však požaduje, aby obce požádaly ministerstvo o vyrovnání
samostatně. V případě, že prokážou, že mají rozpracované dotace a investice a nemají na
dofinancování, dostanou účelovou dotaci. Jedná se však pouze o rok 2013 a další roky nejsou
řešeny.

2. Informace z předsednictva SPOV ČR.

Předseda seznámil členy s informacemi z jednání celostátního spolku ze dne 5. února 2013
a 5. března 2013:
-

-

-

Dotace jednotlivých ministerstev na rok 2014 – 2020 – nové plánovací období je ve
skluzu. Zástupci ministerstev se teprve začínají dohodovat. Vláda v prosinci 2012
schválila 6 programovacích os, ostatní je ve fázi příprav. Místopředseda JUDr. Radan
Večerka sdělil, že chybí jednotnost pro vyjednávání nového PRV. Jediná ČR ze všech
členských zemí EU ho ponížila o 300 mil. Eur oproti minulému plánovacímu období.
Zástupci zemědělců a venkova neznají ani podíly na venkov a zemědělství.
Na březnovém zasedání SPOV ČR byla zvolena druhou místopředsedkyní SPOV ČR paní
senátorka ing. Veronika Vrecionová, členka stálé komise pro rozvoj venkova Senátu PSP
ČR a starostka obce Přezletice.
Vesnice roku 2013 – změny: přihláška se dává přímo na MMR paní Ing. Tiché,
nejpozději do 30. 4. 2013 (žádost tam musí tento den fyzicky být). Seminář pro členy
komisí nebude, ale nově bude jen pro soutěžící. Termín 19. 3. 2013 v obci Hlavenec –
tento termín koliduje s konáním VH SPOV ÚK v Klapém. Vyhodnocení soutěže bude
probíhat od 1. 5. do 30. 6. 2013 v jednotlivých krajích. Bližší informace lze získat na
www.vesniceroku.cz. Předsednictvo doporučuje všem členům spolku přihlásit se do
soutěže Vesnice roku 2013 a tím podpořit rozvoj a prezentaci vesnic Ústeckého
kraje.
Publikace Tvář venkova – předseda požádal o dodání zajímavých vesnických staveb a
architektonických skvostů do této publikace.

3. Příprava valné hromady SPOV ÚK
Valná hromada SPOV ÚK se bude konat v úterý 19. března 2013 od 10.00 hodin v obci Klapý.
Pozvánka byla rozeslána členům i hostům v předstihu a opětovně v pondělí 11. 3. 2013. Na
jednání bude nutné rovněž upravit stávající statut spolku.
Valná hromada není volební, ale na předminulé VH byl zvýšen počet členů předsednictva na 11.
Bude třeba zvolit jiného člena za zesnulého pana Jana Bejčka.
K. Kopecký – přednesl návrh činnosti na rok 2013, který bude předložen na VH.
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4. POV ÚK – informace
POV ÚK – bylo podáno cca 99 přihlášek v objemu 19 mil. Kč. V POV ÚK na rok 2013 je
alokováno 8 mil. Kč. Komise pro hodnocení podaných žádostí se sejde v novém složení a
začne pracovat v tomto týdnu.
5. Úřad práce – informace o VS a VPP v roce 2013
Pozvání přijali zástupci Úřadu práce ÚK – Mgr. Vlastislav Hlaváč a Hana Drncová. Mgr.
Vlastislav Hlaváč sdělil, že na rok 2013 je dostatek finančních prostředků na VPP, díky ESF.
Dohody jsou uzavírány na delší období, došlo k navýšení prostředků na jednoho zaměstnance
na 10 800 Kč. Tento trend by měl pokračovat i v roce 2014. Jakmile dojdou peníze z ESF,
dojde i k úsporám. Prozatím projekt běží.
Úřad práce dále nabízí flexibilní VPP – zkrácené úvazky, pracovník dále zůstává v evidenci
ÚP, který za něj platí pojištění a přizná mu odměnu.
H. Drncová – upozorňuje, že smlouvy o VS uzavřené s obcemi jsou stále platné, ale pojištění
již není povinností obce, ale ÚP, který ho hradí. Obce by měly pojištění nejpozději do konce
června 2013 u svých pojišťoven zrušit, jelikož ÚP od 1. 7. 2013 již nebude toto pojištění
refundovat. Dokument o zrušení pojištění veřejné služby, ať obce oskenují a pošlou na e-mail
paní Drncové (hana.drncova@ul.mpsv.cz), která změní smlouvu z typu A na typ B. Informaci
by měly zaslat i ty obce, které mají pojištění VS u své pojišťovny zdarma.
6. Různé
- Webové stránky SPOV ÚK – předseda sdělil, že webové stránky spolku nejsou udržované
a aktuální, je nutné zajistit jejich naplňování aktuálními informacemi.
- Jaroslav Vlasák – starosta obce Koštice a krajský koordinátor spolku pro oblast obnovy
rodiny informoval přítomné o posledním jednání k programu obnovy rodiny.
Ing. Štechová – nová členka SPOV ÚK.
Soutěž Vesnice roku nemá analýzu a vyhodnocení na základě zkušeností starostů, kteří se do ní
přihlásili. Předseda požádal Ing. Štechovou, aby zpracovala návrh a použití analýzy ve vazbě na
potřeby malých obcí.
Desatero pro kraje – koncepční materiál je dobře připraven, ale není zde jeho vyhodnocení a
výstup.
Předseda navrhl, aby Ing. Štechová připravila témata pro anketu (průzkum) k Vesnici roku a
SPOV ÚK.
J. Bauerová – členka revizní komise. Podala informaci, že revize finančních dokladů byla
v pořádku. Zpráva bude předmětem jednání VH.
V diskusi vystoupilo několik přítomných, jejichž příspěvky se týkaly zvyšujícího se množství
povinností, které jsou z centrálních orgánů převáděny na obce. Další příspěvek se týkal rušení
pošt na malých obcích, kde je nutné zachovat jednotný postup obcí.
Na závěr vystoupil Mgr. Vladan Hruška z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, katedra
geografie, který má zájem o členství ve spolku ÚK. V současné době je členem spolku MSK.
Mgr. Hruška nabídl spolupráci při tvorbě strategických dokumentů, analýz, programů obnovy
venkova a dalších koncepčních dokumentů obcí a spolku.
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Úkoly:
Úkol č.1 Zajistit aktualizaci webových stránek spolku. Předseda spolku.
Úkol č. 2: Na příští jednání zajistit účast zástupce vedení České pošty s.p. v Ústeckém kraji.
Předseda spolku

Další jednání SPOV ÚK se koná v úterý 9. 4. 2013 v 10.00 hodin na KÚ ÚK.

V Ústí nad Labem 12. 3. 2013
Zapsal: Ing. Jana Chládková ………………………………………………………..
Za správnost: Ing. Václav Bešta, předseda SPOV ÚK……………………………………..
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