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SPOLEK PRO  OBNOVU  VENKOVA  ÚSTECKÉHO KRAJE 
ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  PŘEDSEDNICTVA 

konaného dne 9. dubna 2013 od 10.00 hodin   

v budově KÚ ÚK v Ústí nad Labem 
 
Přítomni:  Ing. V. Bešta, V. Tyl, V. Vernerová, M. Cimrová, K. Kopecký, Ing. J. Nová, A.             
                 Vacková 
 
Omluveni:  M. Trnková, Z. Valenta, ing. J. Chládková, T. Lanc 
 
Hosté: J. Červinková - ORR KÚ ÚK, Jaroslav Vlasák - starosta obce Koštice. 
            Ing. Olga Syková - ředitelka regionu Severní čechy ČP s.p. 
 
     Jednání řídil předseda spolku Ing. Václav Bešta. Předseda přivítal přítomné, zvláště pak hosty a 
konstatoval, že zasedání předsednictva SPOV ÚK bylo svoláno na základě pozvánky s plánovaným 
programem, která byla členům předsednictva včas rozeslána.   
     Konstatoval dále, že podle prezenční listiny (příloha č. 1, tohoto zápisu) je předsednictvo 
usnášeníschopné. 
 

******************** 
1. Schválení programu a zapisovatele, kontrola plnění úkolů  

 
     Program byl dohodnut předem dle návrhu z minulých zasedání a nikdo nevznesl návrh na jeho 
změnu.  
 
1. Schválení programu a zapisovatele, kontrola plnění úkolů  
2. Informace z předsednictva SPOV ČR  
3. Česká pošta s.p. – diskuse se zástupci k problematice rušení pošt na malých obcích  

ing. Syková. 
4. Soutěž vesnice roku 2013 
5. Návrh organizace konference k podpoře obnovy rodiny a podpory venkovských obcí. 
6. Různé 

 
Program byl schválen. Zapisovatelem byla určena paní Marie Cimrová. 

 
   Kontrola úkolů: 
 
Úkol č.1 trvá - Zajistit aktualizaci webových stránek spolku. Svolána schůzka dne 18. 4. 2013 od  
                        8.00 hodin do Brozan n.O. 
 
Úkoly trvalé: 

- propagace SPOV ÚK a POV včetně soutěže Vesnice roku. 

- 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. 

- zjistit, které budovy musí mít energetický audit. Odkaz na článek v Sevedočeském deníku 
ze dne 29. 3. 2013.Nadále budeme čerpat dostupné informace (KSMO-Libotenice viz příloha 
č.2, tohoto zápisu). Úkol splněn. 

- Problematika RUD, snížení příjmů 58 obcí (z toho 6 obcí v ÚK). Prozatím žádné nové 
informace od p. Kádnera. 
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2. Informace z předsednictva SPOV ČR. 
 
Předseda seznámil členy s informacemi z jednání celostátního spolku ze dne 2. dubna 2013: 

Po kontrole úkolů vystoupil Mgr. Daněk z MMR. 
 

- 8. února 2013 schválila ER 85 % -ní alokaci PRV ČR, tedy - 300 mil €, což je zhruba 
částka, kterou čerpaly obce za minulé dotační období. Jedná se o prostředky, které se obcím 
mají dostávat jinak (zřejmě přes OPŽP na kanalizace). 

- prozatím EK provádí neformální rozhovory. Oficiálně by se mělo jednat v období přelomu 
září - říjen. Do konce března byly odevzdány na MMR návrhy operačních programů a do 
konce května by je měla převzít vláda ČR. PRV by mělo jít do vlády samostatnou cestou, 
protože je podřízené hodnocení SEA. Prováděcí předpisy by měly být k dispozici do 31. 12. 
2013. 

- PRV obsahuje v návrhu 5% na Leader (prozatím), každá MAS ze 45 vybraných by měla 
v dotačním období 2014 - 2020 hospodařit se 3 mil. € a ostatní se zbylou rozdělenou 
částkou (2 - 3%). 
 

     Od vlády ministra Gandaloviče narostl počet MAS z 80 -ti na 120, a proto byly přesunuty 
prostředky z Pozemkových úprav na Leader. Minulý týden při konferenci o PÚ zaznělo z úst 
odborníků jejich jednoznačná podpora PÚ. Ať už vzhledem ke zvýšení retenční a infiltrační funkci 
půdy a krajiny, vzhledem k vysoké fragmentaci vlastnictví parcel (v ČR je 3,5 mil. vlastníků – 
nejvíce v Evropě a 70 tis. uživatelů), ale i ke zvýšení tržní hodnoty pozemků a zvýšení trhu 
s pozemky, ke kterým dojde po ukončení PÚ. Nakonec na konferenci zaznělo, že spojením PÚ a 
PF dojede k úspoře cca 260- ti pracovních míst a víte, že na Dni malých obcí ministr zemědělství 
pravil o úspoře zhruba 70 – 100 mol. Kč. Pro další informace odkazuji na Zpravodaj venkova č. 
4/2013 na stránkách SPOV ČR. 
 
     V současné době dochází k diskusi, zda podpořit MAS popsaným způsobem, tedy MAS aktivní, 
nebo podpořit všechny bez rozdílů. Aktivní, které jsou připravené dokumentačně a jsou ochotni 
pracovat. P Peša se ptal, kde budou hranice pro hodnocení. 
 
     Pak vystoupil ing. Sekáč z Mze, který začal s tím, že EU má problémy nyní jak sladit pojmy a 
hranice Evropy, proto mají prac. skupiny čas diskutovat. Vysvětlil, že je připraveno v PRV 5 % na 
Leader s tím, že toto nelze platit z jednoho programu. Tím by se mělo zabránit tvorbě strategických 
plánů MAS tzv. přes kopírák, aby MAS nebyly nástrojem k čerpání financí! ( Osobní poznámka, 
pak mi smysl účasti v MAS trochu uniká.) Nehledě na typologii území, která musí odpovídat 
jednotlivým str. plánům. 

- vysvětloval důležitost participace všech (celé obce) na projektech (od žádosti přes 
udržitelnost až po poslední MZ). 

- pak hovořil o stavbě žádosti podle bodovacího systému, kdy nyní je největším problémem 
udržení nucené zaměstnanosti těchto projektů. 

- otázka propojení programů, kdy je třeba ideální, aby nová kvalitní cyklostezka (jako 
komunikace) byla využitelná i pro zemědělce. 

- p. Kavala – otázka podpory zaměstnanosti  v regionu, kdy na novou cyklostezku je 
jednodušší získat prostředky, než na podporu dílny pro mladého uměleckého kováře. 

- 5% Leader – tato podpora činnosti by totiž měla být pro MAS z každého daného operačního 
programu, z kterého ta která MAS bude čerpat. 

 
3. Česká pošta s.p. – diskuse se zástupci k problematice rušení pošt na malých obcích.  

     Předseda přivítal zástupce České pošty ing.Sykovou. Paní inženýrka sdělila, že bylo podepsáno 
memorandum o spolupráci při jednáních optimalizací pošt ze SMO a SPOV ČR, dále bude 
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podepsáno i s hejtmany krajů. Během 1. pololetí budou pracovníci pošt jednat se starosty obcí, ve 
kterých mají být změny v poštovních službách. Nabízí provozování pošty – službu Partnera I nebo 
výdejní místa. Od ledna se nastavuje úplně nový systém poštovních služeb. Pošta v obcích, kde se 
má pobočka rušit, hledá partnera buď obec, podnikatele nebo jiného vhodného provozovatele 
poštovních služeb. Dále bude česká pošta jednat s obcí o další funkci poštovních služeb, nejdříve 
však po půl roce se bude dosavadní systém měnit. Výdejní místa se plánují jen v omezených 
počtech obcí, dle malého zájmu občanů. Dále je nabízen Partner I, kde jsou poštovní a některé 
bankovní služby. Partner II nahrazuje plnohodnotně poštovní pobočku. Dále představila další 
fungování a rozvoj České pošty. U obou Partnerů je nabízeno vybavení pro tyto pobočky. 
Motorizované doručování si Česká pošta určuje v nezávislosti na souhlasech obcí. V některých 
obcích bude motorizované doručování už od 1.6. 2013 a v dalších obcích se postupně bude 
zavádět. Na malých pobočkách bude jen …… 

Pan Ing. Bešta – se dotázal, zda je možné vyžádat od pošty ekonomickou kalkulaci 
poštovních služeb na dané obci. Paní Ing. Syková sdělila, že je to možné.  
Pan Kopecký – zda byly zaslány dopisy obcím, kde se navrhuje rušení pobočky, paní 
inženýrka odpověděla, že ano. Pošta se snaží o ekonomický provoz pošt, zajistit 
zastupitelnost pracovníků. Pan Kopecký sdělil, že malé obce se budou postupně 
vylidňovat i na základě snižování těchto služeb. 
Pošta nyní bude zajišťovat další propagační kampaň. 
prezentace bude přílohou 
Paní Vacková – zda se budovy kde se ruší pobočky budou obcím zdarma převádět. 
Paní inženýrka odpověděla, že objekty pošt, kde se ruší pobočky, se budou prodávat za 
tržní hodnotu a nebudou se obcím darovat. 
 

4. Soutěž vesnice roku 2013 

Vesnice roku 2013 – přihláška se dává přímo na MMR paní Ing. Tiché, nejpozději do  
30. 4. 2013 (žádost tam musí tento den fyzicky). 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.  
 

5. Návrh organizace konference k podpoře obnovy rodiny a podpory venkovských obcí 
Pan Jaroslav Vlasák starosta Koštic sdělil, že krajskou konferenci k podpoře obnovy rodiny a 
podpory venkovských obcí by navrhl uspořádat v září. Program bude připravován na dalších 
jednáních.  
 

6. Různé 
- J.Nová – společnost Gemin.cz nabízí pomoc se zjištěním elektronických tržišť apod. 
- pan Hruška nabízí přednášku o zvýšení zaměstnanosti na obcích 
- pan Tyl - vodovodní přípojky – návrh SVS na převod na majitele domů, pojišťovna DAS 

pojišťění právní ochrany samosprávy (V.Vernerová nemá dobrou zkušenost s touto 
pojišťovnou) 

- pan Tyl - ROP –dobrá projektová připravenost obcí může přispět k dalšímu možnému 
čerpání v případě vyhlášení tohoto programu. Kraj bude jednat na mimořádném jednání 
…… 

- pan Kopecký – dotaz k ROP - chyby jsou z jeho pohledu na obou stranách, jak na 
regionální radě, tak i na řídícím ministerstvu. Kraj by měl uhradit půjčku od MF ( 10 let 
by museli splácet a nemohl by se kraj dále rozvíjet a fungovat) a potom soudně nechat 
přešetřit a popřípadě vymáhat.  
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Úkoly: 
 
Úkol č.1  Zajistit aktualizaci webových stránek spolku. A. Vacková. 

Úkol č. 2: Na příští jednání se pokusí zajistit účast Ing. Šenfelda ohledně Pozemkových úprav 

 

Další jednání SPOV ÚK se koná v úterý 14.5. 2013 v 10.00 hodin na KÚ ÚK. 

 

V Ústí nad Labem 9.4. 2013 
 

Zapsal: Marie Cimrová ……………………………………………………….. 
 

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


