SPOLEK PRO OBNOVU VENKOV A ÚSTECKÉHO KRAJE
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTV A
konaného dne 10. září 2013 od 10.00 hodin
v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje
Přítomni:

Ing. V. Bešta, K. Kopecký,
A. Knobová.

Omluveni:

ing. J. Chládková,

Ing. J. Nová, J. Vlasák, ing. D. Štechová,

V. Tyl, M. Cimrová,

A. Vacková,

V. Vemerová,

J. Červinková,

Z. Valenta,

M. Trnková, A. Lanc.

********************

1. Zahájení.
Jednání řídil předseda spolku Ing. Václav Bešta. Přivítal přítomné v Ústí nad Labem a úvodem
se omluvil, protože nedopatřením
se bohužel stalo, že pozvánka nebyla všem členům doručena.
Byť všichni členové předsednictva
znají termíny schůzek, tak byli na poslední chvíli osloveni
telefonicky.
přesto jim program jejich pracovních
povinností
nedovolil
účast na jednání
předsednictva, a tak požádali o uvolnění z jednání.

2. Schválení programu, zapisovatele a kontrola úkolů.
Program vyplynul předem podle návrhu z minulých zasedání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Schválení programu a zapisovatele, kontrola plnění úkolů.
Informace z předsednictva SPOV ČR.
Příprava setkání starostů říjen - 2013.
Různé.
Závěr.

Zápis z dnešního zasedání zpracuje předseda osobně.
Kontrola úkolů:
Propagace SPOV ÚK a POV (včetně soutěže vesnice roku). Tento úkol je plněn průběžně a
při různých příležitostech. Na poslední schůzi SPOV ČR byla vyzdvižena spolupráce
s jednotlivými krajskými organizacemi, mezi které podle slov tajemnice spolku patří i naše
organizace. Dále paní Červinková krátce pohovořila o průběhu slavnostního vyhodnocení
krajského kola soutěže "Vesnice roku" ve vítězné obci Srbská Kamenice, které proběhlo dne
19. 8.2013. Napřič všemi účastníky byla příznivě kvitována účast pana hejtmana, který se
zúčastnil i přes svůj náročný program toho dne. Paní Červinková dále zmínila úspěšnou
výstavu "Má vlast", letos pod patronací ÚK, kterou pomalu připravuje už pro rok příští.
Předseda j í vyslovi I poděkování za tuto činnost.
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POY - na tomto poli začíná práce při sestavování rozpočtu ÚK pro příští rok, a tak má
předseda dohodnutu schůzku s radním pro regionální rozvoj, kde je záměrem zopakovat
podstatu POY, jeho výhody pro malé obce a nabídnout spolupráci při jeho obhajobě.
Problematika nového RUD. Tu lze řešit, až bude ustanovena nová PS ČR.
K tomuto bodu jednání neměl nikdo připomínky, a byl členy předsednictva schválen.

3. Informace z předsednictva SPOV ČR.
Jednání předsednictva SPOV ČR se konalo dne 30. 8. 2013 na výstavě Země živitelka
v Českých Budějovicích, kdy mu předcházel odborný seminář pod názvem "Podpora rozvoje
venkova v ČR a Pozemkové úpravy v období 2014+". Z programu semináře, kterého se zúčastnil
předseda spolu s V. Tylem lze vyzdvihnout postoj ministra pro místní rozvoj Mgr. Františka Lukla,
MP A, který se jevil jako příznivý venkovu, i když je naopak skeptický ke schopnosti dočerpání
evropských prostředků ROP Severozápad. Tomu se ohradil místopředseda spolku JUDr. R.
Večerka, který z pozice člena monitorovacího výboru může potvrdit připravenost obcí a měst ÚK.
Dále z důvodu nemoci Ing. 1. Vačkáře a zaneprázdněnosti Ing. M. Janeby jejich přednášky
převzal RNDr. 1. Postránecký, který hovořil o strategii regionálního rozvoje a možnostech a
limitách podpory rozvoje venkova. To vše lze ohodnotit jako teorie ministerstva, které bez
schválených závěrů evropské komise pro zatím nemají pro nás významu. A prakticky se s novými
možnostmi dotačního období budeme moci potýkat až od 2. poloviny přespříštího roku!
Poté vystoupila Ing. Zdeňka
iklasová s příspěvkem o nakládání s majetkem ve vztahu
k dražbám, které mohou obcím přinést až několikanásobné zisky z prodeje majetku. Popsala další
výhody (není potřeba vlastnit PENB, není potřeba poplatku na KN a je zde hranice zpochybnění
pouze 3 měsíce), v případě koupě navrhuje, aby zastupitelstvo pověřilo radu, která se sejde den
před dražbou a pověří starostu do výše ceny. Tím zaručí, že nebude cena zveřejněna předem. Poté
byť státní úřednice, tak nabízí odbornou pomoc komukoliv i o víkendech! Kontakt
zdenka.niklasova@mmr.cz. Nakonec pan V. Pošmurný pohovořilo začleňování aktérů na venkově
do směrů rozvoje prostřednictvím MAS. On sám je za NS MAS členem řídícího výboru pro
přípravu IROP.
Druhá část semináře se zaměřila na pozemkové úpravy, kde byly prezentovány dosud dosažené
úspěchy, včetně výhod, které PÚ vlastníkům a uživatelům přinášejí. Vesměs bylo prezentováno
v zápisu z měsíce dubna po obdobné konferenci na Mze.
Vlastní jednání spolku se kupodivu uskutečnilo bez několika členů, kteří na semináři byli. Na
což ostatní poukazovali, neboť předseda Mgr. Kavala jednání pojal tak, abychom se podělili o
poznatky s tvorbou kandidátek v krajích do PS, kdy bychom měli všichni oslovovat kandidáty
s otázkami: jak se dívají na venkova s čím oni vstupují do voleb. Jaký mají vztah ke krajině,
k člověku na venkově, jeho práci, jeho možnostem a obecní samosprávě. Pak se všichni
vypovídávali ze svých pocitů o konání spolku jako takového, o úspěších a o problémech
jednotlivých organizací (středočeská obměnila předsednictvo, příznivý stav POV v JČ kraji, kde
navíc hejtman má poradní sbor pro venkov, oproti SČ a MS kraji, kde jsou vztahy s hejtmanstvími
na bodu mrazu, ... ).
K tomuto bodu jednání nebylo dotazů ani připomínek. Informace byla vzata na vědomí.

4. Příprava setkání starostů - říjen 2013.
Při rozpravě předsednictva bylo navrženo zahrnout do programu setkání starostů přednášky na
následující témata:
tvorba pracovních míst na venkově, Mgr. Vladan Hruška.
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mateřská centra (vznik, fungování a financování), paní Klára Pospíšilová.
obecní knihovny ajejich aktivity, obce Vědomice, Kostomlaty.
pomoc drogově závislým a jejich okolí, White Light (zajistí paní Červinková).
komunitní plánování v obcích se zaměřením na podpory rodin. White Light (zajistí
paní Červinková).
oblast rodinného práva. Pokusí se zajistit paní A. Knobová ze SMO.
prezentace SPOV, oblast regionální potravina - propagace lokální produkce a
ekonomiky. Ing. Dana Štechová.
Termín konference starostů byl stanoven na čtvrtek 17. října 2013 od 10 hodin v Liběšicích
u Litoměřic s tím, že předpokládaný konec bude v 15 hodin. Ing. D. Štechová na příštím jednání
předloží návrh na dárek zúčastněným v podobě regionální potraviny.
Na základě takto zvoleného programu bude jednáno s příslušnými
drobné změny v programu jsou vyhrazeny.

přednášejícími,

přičemž

5. Různé.
Paní Ing. Jitka Nová navrhuje uspořádání semináře k Občanskému zákoníku, který vstoupí
v platnost 1. 1.2014, přičemž zmínila pana tajemníka z MěÚ v Prostějově, který se tomuto tématu
věnuje. Předseda jej osloví a zjistí podmínky.
Pan K. Kopecký znovu zdůraznil, abychom se připravili a zvali mezi sebe nově zvolené krajské
zastupitele a poslance, abychom mohli své požadavky tlumočit přímo těm, kteří mohou něco
ovlivnit.

6. Závěr.
Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání.
Další jednání SPOV ÚK se koná v úterý 8. 10. 2013 v 10.00 hodin na KÚ ÚK.
V Brozanech nad Ohří, dne 27.9.2013

Zapsl: Ing. Václav Bešta, předseda SPOV ÚK
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