SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
konaného dne 14. května 2013 od 10.00 hodin
v budově KÚ ÚK v Ústí nad Labem
Přítomni: Ing. V. Bešta, V. Tyl, M. Cimrová, K. Kopecký, M. Trnková, A. Vacková, Z. Valenta,
A. Lanc, J. Červinková - ORR KÚ ÚK, Mgr. Vladam Hruška, Ing. Dana Štechová.
Omluveni: ing. J. Chládková, V. Vernerová, Ing. J. Nová, J. Vlasák, ing. Josef Šenfeld, David
Kádner - poslanci PČR
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 předsednictvo je usnášeníschopné. Prezenční listina je přílohou č.1, zápisu.
********************
1. Schválení programu a zapisovatele, kontrola plnění úkolů
Program byl dohodnut předem dle návrhu z minulých zasedání, ale pro omluvu poslanců byl
odebrán z programu bod jednání, kde měli vystoupit. Nikdo nevznesl návrh na jeho další změnu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu a zapisovatele, kontrola plnění úkolů.
Informace z předsednictva SPOV ČR.
Rozpracování úkolů z letošní valné hromady.
Výstava „Má vlast“.
Různé, včetně plánování konference o rodině.
Závěr.

Program byl schválen. Zapisovatelkou byla určena paní Markéta Vaníčková.
Kontrola úkolů:
Úkol č. 1 - Zajistit aktualizaci webových stránek spolku. Úkol trvá.
Úkol č. 2 - Bližší informace ohledně odměňování starostů, projednávané ve SMO ČR, prozatím
nemáme další zprávy.
Úkoly trvalé:
-

propagace SPOV ÚK a POV včetně soutěže Vesnice roku, pan Jiří Vačkář informoval, že
je letos přihlášených celkem 273 obcí s přibližně stejným krajovým rozložením (ÚK 21 obcí).
Ústecký kraj je čtvrtý v pořadí v počtu přihlášených obcí spolu s Plzeňským krajem, nejméně
má Moravsko slezský kraj.

-

problematika nového RUD (snížení příjmů 58 obcí, z nichž 6 obcí z ÚK). Na jednání SPOV
ČR zaznělo, že je předmětem projednávání menšinového počtu poslanců ze strany opozice
a bude těžké prosadit změnu. Ze včerejších slov p Davida Kádnera (poslance PČR)
vyplynulo, že již v lednu na jednání PSP byl zamítnut zákon, který by řešil schodek
rozpočtu obcí vyšší než 20 % paušálně v budoucích problematických obdobích. A
v odpovědi MF se uvádí, že bude ve 2. polovině roku řešit pouze ty obce, které si požádali o
dofinancování podle stávajícího zákona. Dále v červnu by mělo být řešeno financování obcí
placením daně z nemovitostí za státní podniky, které se nacházejí právě na území těchto obcí.
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2. Informace z předsednictva SPOV ČR, které se konalo 7. 5. 2013 v Senátu.
A/ Nejprve byla provedena kontrola usnesení, kde bylo konstatováno, že se odejitý Ing. Jaroslav Vítek
(nyní pracuje v zemědělské vědecké knihovně) je v kontaktu a je připraven pracovat nadále. Pokusí se
ministrovi zemědělství připomenout význam pracovní skupiny Půda, aby se rozjela její činnost.
(Zazněla zde pro ilustraci poznámka o úbytku zemědělské půdy, kdy od vzniku republiky přišly Čechy
o výměru jednoho kraje!) Krom dalšího byla zmíněna činnost skupiny poslanců, kteří se snaží o
zmírnění dopadu nového RUD (již prezentováno). Pak byla krátce zhodnocena činnost okolo podpory
Druhé zlínské výzvy a nápravy komunikace s některými členy SMS. Přičemž bylo avizováno, že se
neuskuteční plánovaná demonstrace v Praze k připomenutí vládě, že venkov má také práva na čerpání
dotací z EU.
B/ Z dalšího programu uvádím projednávání Rámcové smlouvy SPOV ČR s Fakultou regionálního
rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, na základě níž by se všeobecný zájem o
rozvoj a obnovu venkova v ČR opíral o úzké a účinné spojení mezi akademickými činnostmi v
terciálním vzdělávání, výzkumu a vývoji a veřejným neziskovým sektorem na území ČR. Ve smlouvě
jsou definovány vlastní cíle a podmínky spolupráce. Připomínám, že pro naše starosty tuto obdobnou
nabídku učinil Mgr. Vladan Hruška, pedagogický pracovník UJEP v Ústí nad Labem a náš kolega!
C/ O tom, že je potřeba využít akademických činností nás přijel obeznámit Doc. Ing. Petr Tománek
z Ekonomické fakulty VŠB v Ostravě, který se zabývá dlouhodobě RUD a který rozebíral jednotlivé
aspekty podstaty daňových příjmů. Protože neexistuje věcná argumentace, proč jsou jednotlivé
koeficienty takové, jaké jsou. A on se zabývá určitými paradoxy.
a) Vloni byl příjem v průměru 43 tis. Kč / 1 Km2. Nově bude příjem pouze na 1 obyvatele a 10
ha. Logicky by měl být příjem právě opačný, do 10-ti ha by měl být příjem 0 a nad 10 ha by
se měl příjem připočítávat, aby byl příjmem na spravované území.
b) Vloni byl průměrný příjem na provoz škol 1 žáka ZŠ 7,7 tis. Kč a stejná budova v různých
obcích má stejné náklady, přičemž škola o více žácích dostane letos poměrně více
finančních prostředků na provoz, než škola o méně žácích a rozdíl pak doplácí obec. Sám
s ním řeším financování škol od krajů! (Informace pro paní A Knobovou, členku Školské
komise SMO.)
c) Při rovnání tzv. „U“ křivky jsou míchány brambory a hrušky, kdy sloučení příjmů na
plochu a na občana jsou dělena plochou, čímž vznikají neadekvátní výsledky plné dalších
rozporů.
Nově jsou připravovány další předpisy, např. Zákon o rozpočtové odpovědnosti, kdy jinou budou mít
obce a jinou již má sám stát! Obce by neměly překročit své zadlužení 60 -ti % příjmů, přičemž stát již
má 120 -ti % -ní. Dále probíral smysl odepisování majetku u obcí, kde nevidí smysl, než že by si obce
měly uvědomit problém s udržitelností nyní realizovaných projektů. To znamená zaměřit prostředky do
obnovy majetku a využít přitom možnost zaměstnanosti v obcích. Vlastní odpovědnost obcí do
budoucna poroste se zmenšováním podílů dotace na nákladech akcí (dnes je 85% a obce berou dotaci,
která je, ale bude 50% a nižší). Pak následovala rozprava, ze které vzešla otázka: „Jak by měla vlastně
být vybavená standardní obec?“ Ve Španělsku jsou dobře vybavené (vedle nich zaostalé), ale bez
pracovních míst a dnes je to průšvih. Naopak v Rakousku 10 let připravovaná koncepce řeší, že každá
obec bude mít to a to, ale obce budou dlouhodobě řešeny. Nato vyvstala krátká diskuse o jakémsi
dotazníkovém šetření. A proto předseda navrhl, zda připravit v předstihu v našem kraji anketu pro naše
starosty s otázkou představy o standardizaci obce, aby dokázala uspokojit nejzákladnější potřeby
občanů. Aby obec byla obcí, jako pomůcku po vyhodnocení pro naše další potřeby, pro ORRÚK, …
Připomínky:

-

Dotazník připravit tak, aby tam byla rozlišena velikost obce. Měl by být výchozím
dokumentem a mohlo by to „přihrát“ další členy SPOV, a být podnětem pro dotační
politiku. Otázkou je, zda jej učinit jako anonymní, či ne. Lze spojit s dotazy k průzkumu o
přínosu účasti v soutěži vesnice roku. - Mgr. Vladam Hruška, Ing. Dana Štechová.
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-

-

-

Je potřeba zohlednit vzdálenost dětí do školy, občanů na poštu, … – pí. Trnková.
Otázka řešení klidu a bezpečnosti občanů, nahrazování činnosti policie. V první řadě
by to měl zajišťovat stát, policie to všechno zruší, tím jim otevřeme prostor a policie už
nebude dělat nic. – A. Lanc
Sami jsme nakoupili kamery a instalovali na příjezdy do obce s přístupem pouze
pro policii. Je na policii ČR, aby vyhodnotila pohyb. Ta nabídla tuto spolupráci i
ostatním obcím. Městská policie Chomutova vybrala osoby z veřejných prospěšných
pracích, dostali jen vesty. Nemají žádnou pravomoc a jejich pohyb ve městě je jen
psychologický moment. Zabezpečovací agentura, náhodně jezdí po obci a vhazují do
schránek letáky, že dané místo navštívili. – Z. Valenta.
Uvědomme si ale, že občan ztrácí postupně sledováním svobodu. Celkově s tímto
řešením nesouhlasí. M. Cimrová.
Otázka současného sběru kovů (kanály, …) do 5.000,- Kč je to jen přestupek, je nutné
upravit zákonem. – A. Lanc, A. Vacková.
Osobně si myslím, že dotazník sám o sobě je k ničemu. Potřebujeme raději hledat
řešení. My starostové víme co je potřeba, ale je důležité najít cestičky, jak toho
dosáhnout. – K. Kopecký.

Úkol č. 1: Každý připraví své návrhy pro dotazník, jehož podobu projednáme na příštím zasedání.
D/ Ing. Štěchová – Následně hovořil pan Václav Pošmurný, zástupce NS MAS. Místní akční skupina
(dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného
moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z
národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. MAS mají slíbeno 5 % z programu
LEADER. Za SPOV ČR vyjednává JUDr. Večerka. Předpokládá se, že zbylé prostředky se budou
čerpat i z jiných dotačních titulů. MAS rozdělují peníze, na které by si obec jako taková nemohla
sáhnout. P Pošmůrný pravil, že zemědělci jsou ti hlavní, kteří částečně hází klacky pod nohy,
protože žádají zdroje pro sebe. Nyní je 120 MAS, nabírali územní, nabírali členy, ale nejsou
prostředky. Ze 120 bude podpořeno 100, možná jen 50 MAS. Ještě není dohodnuto.

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských
oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků
prostřednictvím metody LEADER, která je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a
projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy
zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více
subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS.
Nutná spolupráce s obcemi a místními zemědělci obzvláště. Ti zde mohou také čerpat. Proběhne
jednání na vládní úrovni ohledně výše dotací nejen z programu Leader (5%) – viz cíle kohezní
politiky EU. NS MAS jedná ve spolupráci se SPOV.
E/ Nakonec přednesl Ing. Arch. Jan Florian příspěvek o činnosti skupiny členů SPOV zabývajících
se Programem obnovy rodiny, který vyústil v návody na organizování krajských konferencí
k tomuto programu a žádost o financování publikace POR. Avšak mezi členy nedošlo ke shodě,
zda se jedná o zamýšlený titul, nebo o podporu mladé generace, ale ne rodiny. Rozvedené rodiče
dohromady nedáte. A další věcí zůstává, co pro rodiny dělá stát. Otázku sehnání financí se rozhodl
vzít předseda na sebe jako úkol. Celá přednáška je přílohou č. 2, zápisu.
3. Rozpracování úkolů z letošní valné hromady.
Předseda navrhuje rozdělení úkolů mezi členy předsednictva, jako gestory, kteří se budou na
dané úkoly zaměřovat.
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Plán činnosti krajské organizace SPOV Ústeckého kraje na rok 2013:
1) Nadále ve spolupráci s regionálními politiky podporovat POV a Soutěž „Vesnice roku“,
-

ing. V. Bešta, V. Tyl.

2) Řešit otázky týkající se rozvoje venkova (školství, dopravy, pošty, odpadového hospodářství,
apod.),
-

Mgr. V. Hruška, A. Vacková, M. Cimrová, M. Trnková.

3) Iniciovat sjednocení metodiky kontrol finančních úřadů a ministerstev při čerpání dotací,
-

Ing. J. Nová, Lanc, Z. Valenta

4) Věnovat se problematice VPP a VS ve spolupráci s úřadem práce a ministerstvem,
-

Ing. J. Chládková, A. Vacková.

5) Věnovat pozornost rozšíření členské základny SPOV ÚK a propagovat činnost spolku včetně
prezentace na celostátní úrovni,
-

K. Kopecký, Ing. J. Nová, A. Lanc, V. Vernerová.

6) V případě potřeby zvát dle důležitosti projednávaných témat na jednání předsednictva spolku
zastupitele ÚK, poslance a senátory,
-

Ing. V. Bešta, V. Tyl.

4. Výstava „Má vlast“.
Dne 11. 5. 2013 byl slavnostně na pražském Vyšehradě uveden již pátý ročník národní
putovní výstavy o úctě k domovu a odpovědné péči o svůj kraj pod názvem Má vlast – cestami
proměn 2013, který má pro nás ten význam, že Ústecký kraj se letos stal partnerským krajem. 1.
náměstek hejtmana RSDr. Stanislav Rybák převzal symbolické srdce pro Ústecký kraj a za jeho
přítomnosti byl vysazen strom, potomek památného Oldřichova dubu z Peruce. Díky výstavě,
která poputuje po mnoha místech v naší zemi, se široká veřejnost seznámí s některými
realizovanými projekty. Tato prezentace přispěje k pozitivnějšímu vnímání celého Ústeckého kraje.
Za aktivní organizaci této výstavy ze strany našeho kraje předseda poděkoval paní Janě
Červinkové, která již má dohodnutu spolupráci pro příští rok a dodala, že ji začne koordinovat
dříve a již teď je možno zasílat případné fotografie. P Rybák byl nadšený ze zájmu o ÚK a
z opraveného pohledu na ÚK. Ing. Štěchová dodala, že spoustě lidí se to líbí, jedná se o putovní
výstavu, jejíž instalace je už dojednána na letišti V. Havla a ÚK má předností právo zapůjčení. V.
Tyl – pokud máme možnost vystavovat na Vyšehradě, tak to využít, je to příležitost k propagaci.
5. Různé.
A/ Pan Jaroslav Vlasák, starosta obce Koštice a náš koordinátor programu obnovy rodiny
zprostředkovaně sdělil, že pracuje na programu krajské konference k podpoře obnovy rodiny a
podpory venkovských obcí v rámci našeho setkání starostů. Navrhuje ji uspořádat asi tak v září.
Program bude postupně připravován na dalších jednáních, ale dnes byla členy předsednictva
navržena tato témata:
- Jaroslav Vlasák navrhuje zajistit přednášku např: od ÚK přísl. odboru, od pracovníka
soudu, pracovníka manželské poradny, …
- Mgr. Vladan Hruška nabízí přednášku o tvorbě pracovních míst na venkově.
- Další návrhy: Ing. Štěchová – Slunečnice,
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Mgr. P. Panaš v Litoměřicích – má též nějakou organizaci,
K. Kopecký – organizace Kostka.
Další připomínky: Z. Valenta - zvolme pro tuto akci nějaký „měkký“ název, abychom předem
kolegy starosty neodradili. Např. Přátelské setkání starostů, …
Ing. V. Bešta – dále je potřeba zvolit datum a místo konání. Na příštím jednání
bychom se měli domluvit.
B/ Vodovodní přípojky - dotaz č. 1 z minulého jednání byl zodpovězen na klubu starostů a aktivu
akcionářů SVS. Vysvětlující článek je přílohou č. 3, zápisu. Jak prozradil člen dozorčí rady ing.
Josef Bíža, podnět vyšel od Ombudsmana.
C/ V. Tyl - posuzování vlivu životní prostředí (dopis ze 17. 4. 2013), ZUR je nadřazená územnímu
plánu. Koncepce pro rozvoj ústeckého kraje. P. Valenta se domnívá, že se jedná hlavně o limity
prašnosti. Zkontrolovat zda tam není něco, co by nebylo k projednání.

D/ K. Kopecký - po návštěvě z úřadu práce, pokud budeme chtít na VVP tak to budeme muset
zaplatit, pokud je pošlou oni tak to platí oni. Lze vedeným na ÚP dát 4000, ale posunou jim dávky
o měsíc dál.
E/ P. Valenta - oslovil s místní nabídkou obce Března „Dračí cesta“, jako výlet pro rodiny s dětmi
a milovníty technických památek.
F/ M. Cimrová - upozornit ORR ÚK na katastrofální stav cyklotrasy po komunikaci ve vlastnictví
ÚK v sousedství obce Lounky.

Další jednání SPOV ÚK se koná v úterý 11. 6. 2013 v 10.00 hodin na KÚ ÚK.
V Ústí nad Labem, dne 14. 5. 2013
Zapsala: Markéta Vaníčková

................……………………..

Za správnost: Ing. Václav Bešta, předseda SPOV ÚK

………………………………..
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