SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
konaného dne 17. července 2013 od 10.00 hodin
v Brozanech nad Ohří
Přítomni: Ing. V. Bešta, V. Tyl, M. Cimrová, K. Kopecký, Ing. J. Nová, M. Trnková, A. Vacková,
A. Lanc, J. Vlasák, J. Červinková - ORR KÚ ÚK.
Omluveni: ing. J. Chládková, V. Vernerová, Z. Valenta, ing. D. Štechová
********************

1. Zahájení.
Jednání řídil předseda spolku Ing. Václav Bešta. Předseda přivítal přítomné v Brozanech nad
Ohří a konstatoval, že prázdninové zasedání předsednictva SPOV ÚK bylo svoláno vzhledem k
proběhnuvším povodním a na základě pozvánky s plánovaným programem. Pozvánka byla členům
předsednictva včas rozeslána, byť bylo na poslední chvíli změněno místo konání schůze.
Konstatoval dále na základě prezenční listiny, která je přílohou č. 1, tohoto zápisu, že
předsednictvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu, zapisovatele a kontrola úkolů.
Program byl dohodnut předem dle návrhu z minulých zasedání, vzhledem k neúčasti Ing. D.
Štechové bylo zrušeno projednání dotazníku a přeloženo na příští zasedání.
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Upravený program byl schválen.
Zapisovatelkou dnešního zasedání byla schválena paní Marie Cimrová.
Kontrola úkolů:
Úkoly trvalé:
-

-

Propagace SPOV ÚK a POV (včetně soutěže vesnice roku). Tento úkol je plněn průběžně a
přítomná paní Červinková krátce připomněla průběh hodnocení krajského kola soutěže.
Vyhodnocení se uskuteční ve vítězné obci Srbská Kamenice v pondělí dne 19. 8. 2013 ve
13.oo hodin.
Problematika nového RUD, p. poslanec Kádner nebyl na jednání a zprávu neposlal.

Zajistit aktualizaci webových stránek spolku, úkol do konce prázdnin, zajistí předseda
spolu s paní A. Vackovou.
Bližší informace ohledně odměňování starostů, prozatím žádné další informace ani ze
SMO.
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3. Informace z předsednictva SPOV ČR.
Jednání SPOV ČR se konalo 16. 7. 2013 v budově Senátu podle předem stanoveného
programu, kdy po zahájení proběhla kontrola úkolů:
-

Jednání o finanční podpoře publikace na téma venkov a rodina.
PS Půda a pozemkové úpravy. Zde se projevuje vliv manažerského vedení PF, který
převážil nad komunitním přístupem PÚ pod Mze. (Viz dokument „Řešení urychlení
provádění PÚ“.)
Jednání ohledně znevýhodnění obcí novým RUD. (Viz úkol SPOV ÚK.)
Jednání ohledně podpory Druhé zlínské výzvy. Jde o samostatnou iniciativu při řešení
nového dotačního období.
Jednotnost postupu partnerů při prosazování podmínek pro venkov na období 2014 +.
Zaslat dopis ministru Mze s vytýčením priorit venkova pro období 2014 +.
Připravit a realizovat krajské konference k Programu obnovy rodiny.

Dále následovalo krátké představení dokumentu „Strategie regionální politiky České
republiky“ z dílny MMR, kterou představil RNDr. Josef Postránecký z odboru rozvoje a strategie
regionální politiky. S uvedeným dokumentem se můžete seznámit na následující webové adrese:
http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf
Současné době MMR řeší tzv. Akční plán, který by měl být hotov do konce roku, aby mohl být na
jaře 2014 schválen jako pomocník k využití evropských dotací v období 2014 +.
SRP ČR byla dne 15. 5. 2013 usnesením vlády ČR č. 344 schválena a doporučuji každému se
na tento 150 - ti stránkový dokument minimálně podívat, protože jsou zde koncipovány základní
principy rozvoje daných území, které se váží k jejím případným finančním podporám. Pozn: To
zmiňuji ve vztahu k požadavku MŽP z minulého týdne na obce ÚK na zveřejnění návrhu koncepce
včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Jedná se o Program rozvoje ÚK 2014 2020, dokument v určité návaznosti, který najdete na následující webové adrese:
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP147K
Opět doporučuji k seznámení s dokumentem ze stejných důvodů, který navíc můžeme
připomínkovat. Je potřeba ale vysledovat kdy a kde. Ještě jeden důvod k zamyšlení nad zmíněnými
dokumenty pro nás, a to ve vztahu k POV a plánované konferenci.
Nyní se vracím k diskusi s přítomným zástupcem MMR o Venkovu a čerpání dotací, kdy pan
RNDr. Postránecký kromě PRV radí IROP jako základ, pak ESF a PRI při MPČR, kde lze hledat
podporu života na venkově a podnikání na venkově. Dále zazněla kritika na hospodaření v lesích
ve vztahu k letošním povodním. Vliv centralizace VZ a tím likvidace pracovních příležitostí na
venkově.
Program pokračoval vystoupením Ing. Arch. Floriana, který představil svoji představu o Pozici
SPOV ČR k přípravě OP Zaměstnanost 2014 - 2020 z května 2013, která je přílohou č. 2,
tohoto zápisu. Jako vyjednavatel podmínek OP zjišťuje, že je již reálné nebezpečí vysoké
nezaměstnanosti mladých a osob nad 50 let, za určitých podmínek se jedná o celé rodiny! Ve své
řešení věří, i když MPSV vidí jako molocha, který bude v tomto řešení vidět přímou konkurenci.
V diskusi p: Rampas upozornil na nebezpečí centralizace VZ, sociálně vyloučených, kterým
situace vyhovuje, různé podmínky nesplnitelné malými podniky, které vedou k nezaměstnanosti na
venkově. Nehledě na obtíže tzv. sociálních podniků, přes které by mohlo být MPSV vtaženo do
partnerství soutěže vesnice roku. V té souvislosti hovořil předseda NS MAS p. Winter o současné
problematice standardizace MAS, kdy se neví kdo, kdy a jak ji bude provádět nově. Ale MAS
prošlá standardizací by měla být zárukou, že nepřeroste přes hlavu samosprávě, na což ukazují
politici.
2

V dalším programu vystoupil pan Knap se Zprávou revizní komise za první pololetí roku 2013
s potěšujícím závěrem, že neshledala nedostatky. Předseda veřejně poděkoval členům komise, čímž
tlumočím paní M. Cimrové.
V bodě různé byla ještě diskutována tvorba a kvalita kalendářů vesnice roku.

4. Příprava setkání starostů (září-říjen).
Při rozpravě předsednictva bylo navrženo zahrnout do programu setkání starostů přednášky na
následující témata:
-

tvorba pracovních míst na venkově, Mgr. Vladan Hruška.
mateřská centra (vznik, fungování a financování), paní Klára Pospíšilová.
obecní knihovny a jejich aktivity, obce Vědomice, Kostomlaty, Strupčice.
pomoc drogově závislým a jejich okolí, White Light (zajistí paní Červinková).
komunitní plánování v obcích se zaměřením na podpory rodin.
oblast rodinného práva, zajistí paní A. Knobová ze SMO.

Termín konference starostů byl stanoven na čtvrtek 17. října 2013 od 10 hodin v Liběšicích u
Litoměřic s tím, že plánujeme náklady na občerstvení do 150 Kč.

5. Různé.
Paní Ing. Jitka Nová navrhuje uspořádání semináře k Občanskému zákoníku, který vstoupí
v platnost 1. 1.2014. Paní Červinková z KÚ zajistí kontakt na právníky, kteří se zabývají novým
občanským zákoníkem ke vztahu k obcím.
Pan předseda upozorňuje na nedůvěryhodné tvůrce energetických průkazů podle výzvy státní
energetická inspekce; upozornil na oblasti zájmu proběhnuvší konference o budoucnosti
odpadového hospodářství po roce 2013, konané v senátu ČR; a upozornil na budoucnost čerpání
dotací v novém dotačním období podle firmy Alowance a.s., která na KÚÚK uspořádala seminář
k danému tématu.
Pan K. Kopecký upozornil na staronové téma - regulace provozu sběrny druhotných surovin,
zejména výkupu kovů. Rád by sjednotil všechny názory.

6. Závěr.
Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání a popřál všem krásné prožití
prázdnin.
Další jednání SPOV ÚK se koná v úterý 10. 9. 2013 v 10.00 hodin na KÚ ÚK.
V Brozanech nad Ohří, dne 17. 7. 2013
Zapsala: Marie Cimrová

................……………………..

Za správnost: Ing. Václav Bešta, předseda SPOV ÚK

………………………………..

(Originál oběma podepsán a archivován u předsedy.)
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