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SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA 
ÚSTECKÉHO KRAJE 

 

ZÁPIS 
 

z jednání Valné hromady SPOV ÚK, konané dne 19. března 2013  
 

 

     Jednání Valné hromady SPOV ÚK se konalo v obci Klapý od 10.oo hod. Jednání řídil 
předseda ing. Václav Bešta, který úvodem přivítal všechny přítomné, obzvláště pak hosty: 
 
   - Jan Szántó – člen rady ÚK,  
   - Ing. Svoboda - ORR ÚK,  
   - Jana Červinková - ORR ÚK. 
   
Nato vyzval členy VH, aby minutou ticha vzpomněli zesnulého člena předsednictva pana Jana 
Bejčka, bývalého starosty obce Nové Vsi v Horách, který v loňském roce zemřel. 
     Poté předal slovo starostce hostitelské obce Klapý paní Romaně Albrechtové, která rovněž 
krátce přivítala všechny přítomné představením obce a jejího okolí.  
 
     Předseda konstatoval, že dle prezenční listiny je na úvod dnešnímu jednání přítomno 23 
členů, což je více jak 30 % z celkového počtu 69 členů SPOV ÚK (60 obcí, 8 fyzických osob 
a 1 organizace podle evidence tajemnice SPOV ČR paní Kateřiny Kapkové, kterou zaslala 
předsednictvu dne 8. 2. 2013). 
Omluveno bylo 6 členů a neomluveno bylo 40 členů, viz prezenční listina, která je přílohou č. 
1, tohoto zápisu. 
 
Valná hromada je v souladu s jednacím řádem usnášeníschopná.  
 
     Dále sdělil, že k zápisu z minulé valné hromady nebyly vzneseny žádné připomínky a 
tento zápis byl zvolenými ověřovateli (paní Jaroslavou Smetanovou a paní Věrou 
Vernerovou) ověřen a podepsán. Uložen je v dokumentaci spolku u předsedy k nahlédnutí 
jeho členům, kterým byl rozeslán elektronickou poštou a je zveřejněn na webových stránkách 
spolku. Předseda konstatoval, že dnešní VH byla v souladu s jednacím řádem řádně a včas 
svolána, a to formou pozvánek s přílohou projednávaných materiálů (zaslaných jednotlivým 
členům) a uveřejněním pozvánky na webových stránkách Spolku. 
 
1.   Schválení programu a určení zapisovatele. 
 
     Předseda seznámil přítomné s návrhem na zapisovatelku dnešního jednání paní ing. Janu 
Chládkovou a seznámil přítomné s doplněným návrhem programu jednání VH o Volbu 11. 
člena předsednictva namísto zesnulého pana Jana Bejčka a třetího člena revizní komise - bod 
jednání č. 10 a Opravu statutu SPOV ÚK - bod jednání č. 11, s automatickým posunem 
následujících bodů programu. 

 
Návrh programu jednání: 

 
1.    Schválení programu jednání. 
2.    Volba ověřovatelů zápisu. 
3.    Kontrola usnesení a plánu činnosti z VH ze dne 29. 3. 2012.  
4.    Výroční zpráva za rok 2012.      
5.    Zpráva o hospodaření za rok 2012.     
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6.    Zpráva revizní komise.    
7.    Návrh činnosti na rok 2013.  
8.    Návrh rozpočtu na rok 2013. 
9.    Informace o soutěži Vesnice roku 2012 a 2013. 
10. Volba člena předsednictva a člena revizní komise. 
11. Oprava statutu KO SPOV ÚK. 
12. Vystoupení hostů. 
13. Diskuse. 
14. Závěr. 

 
Nikdo nevznesl připomínku na doplnění návrhu programu jednání. 
 
Návrh usnesení č. 1: 
 
VH schvaluje doplněný program jednání dnešní VH SPOV ÚK. 
 
Hlasování je přítomno: 21 členů. 
 
Hlasování: 
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:    0  NEHLASOVAL:    2 
 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
 
2.   Volba ověřovatelů zápisu. 
   
     Předseda navrhl, aby ověřovateli dnešního zápisu byli pan Václav Fousek, starosta obce 
Horní Beřkovice a paní Romana Albrechtová, starostka obce Klapý. 
 
Nikdo nevznesl připomínky. 
 
Návrh usnesení č. 2: 
 
VH schvaluje ověřovateli zápisu Václava Fouska, starostu obce H. Beřkovice a paní Romanu 
Albrechtovou, starostku obce Klapý. 
 
Hlasování je přítomno 23 členů. 
 
Hlasování: 
PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1  NEHLASOVAL: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
3.   Kontrola usnesení a plánu činnosti z VH ze dne 29. 3. 2012. 
   
     Místopředseda v. Tyl provedl kontrolu usnesení z minulé VH konané dne 29. 3. 2012, kde: 
     - v usnesení č. 4 bylo uloženo předsednictvu zvát na jednání a intenzivně jednat v průběhu 
roku se zastupiteli a využívat předsedy výborů a komisí ÚK k projednávání problematiky 
obcí. V průběhu roku proběhlo několik jednání, jejichž výsledkem byla návštěva ing. R. 
Vonky, p. A. Terbera, Mgr. J. Seiferta, bývalé hejtmanky paní J. Vaňhové, na jednáních 
předsednictva. Dále pak následovaly naopak naše návštěvy u nových zastupitelů – radních 
ÚK  p. J. Szántó, RSDr. S. Rybáka a ing. L. Drlého, a to hlavně za účelem zachování alokace 
POV v roce 2013. 
     - v plánu činnosti bylo uloženo: 
1. Podporovat přijetí zákona o novém RUD a nabytí jeho účinnosti od r. 2013: 
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- ve spojeném úsilí všech nevládních a neziskových organizací v čele se SMO bylo 
dosaženo značného, byť dílčího úspěchu v přijetí zákona o novém RUD, avšak velké 
problémy bude mít zhruba 62 obcí vlivem snížení podílu sdílených daní na rozlohu 
katastru (řeší poslanec D. Kádner, který se omluvil z VH z důvodu zasedání PSP). 

2. Řešit otázky týkající se rozvoje venkova (školství, dopravy, pošty, odpadové 
hospodářství a další); 
- tyto byly projednávány postupně během celého roku, včetně POV ÚK a rozvoji 
spolupráce s ostatními nevládními a neziskovými organizacemi 

3. Iniciovat sjednocení metodiky kontrol finančních úřadů a ministerstev při čerpání dotací; 
- tomu bylo věnováno prosincové jednání, kde jsme pojmenovali současný stav a výhled 
do nového roku. Bylo iniciováno i na jednání SPOV ČR. 

4. Věnovat se problematice VPP a VS ve spolupráci s ÚP a MPSV ČR;  
- zde jsme se věnovali asi nejvíce, a to problematice VS, která údajně splnila očekávání 
ÚP, ale ne obcí co do počtu použitelných osob v ÚK. Navíc pro rok 2013 dozná změn. 

5. Věnovat pozornost rozšíření členské základny SPOV UK a propagovat činnost Spolku 
včetně prezentace na celostátní úrovni; 
- Účast na jednáních SPOV ČR máme stoprocentní, informace předáváme poměrně 
všechny, dokonce se nám podařilo iniciovat nejednu záležitost. Členská základna se za 
minulý rok rozrostla o obec Měrunice a novou členkou se od letošního roku stala paní 
ing. Dana Štechová, která se z dnešní VH na poslední chvíli ze zdravotních důvodů 
omluvila. 

 
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. 
 
Zoser – na ZÚK měl připomínku k výši finančních prostředků v POV, vždy bylo kolem 30 
mil. Kč. Pan hejtman přislíbil, že v rámci Fondu ÚK, půjdou peníze do malých obcí. Ve 
Fondu ÚK je alokováno 15 mil. Kč. Finanční prostředky na jeden projekt budou nižší cca 300 
tis. Kč. 
 
A. Lanc – zapomnělo se na rušení pošt na malých obcích. Česká pošta po všech slibech a 
jednáních s SMO ČR, obcemi a dalšími institucemi, ruší pošty na malých obcích. 
 
Petr Barták – Česká pošta od 1. 4. 2013, navštěvují starosty a chtějí jim vnutit systém partnera 
za nízké peníze. Přitom zisk České pošty byl 300 mil. Kč. Obce nemají bezbariérové prostory, 
nemají personální zabezpečení a dlaší. 
 
Z. Valenta – manažer pošty Vás navštíví a nabídne Vám službu Partner 1 nebo 2. U Partner 2 
za 9999 Kč. Přitom existuje dohoda SMO ČR a SPOV ČR, že musí mít podpis starostů. 
Vyzývá, aby starostové nepodepisovali, pak pošta bez jejich podpisu nemůže tyto služby 
realizovat. 
Apeloval na zjednodušení administrace projektů evropských peněz pro obce. 
 
V. Bešta – na příštím jednání předsednictva SPOV dne 9. 4. 2013 na KÚ ÚK je pozvána paní 
Siková, regionální manažerka České pošty. Starostové, kterých se problém týká, mají možnost 
se jednání zúčastnit a uplatnit případné námitky v průběhu jednání. 
 
 
Návrh usnesení č. 3: 
 
VH bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a plánu činnosti z VH konané dne 29. 3. 2012.  
 
Nebyl vznesen další návrh. 
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Hlasování je přítomno 23 členů 
 
Hlasování: 
 
PRO: 23 PROTI  0 ZDRŽEL SE: 0  NEHLASOVAL:  0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 
4.   Výroční zpráva za rok 2012. 
  
     Předseda přednesl výroční zprávu o činnosti SPOV ÚK za rok 2012.  
Úvodem konstatoval několik důležitých údajů. Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje 
měl v roce 2012 celkem 68 členů, z toho 60 obcí, 7 občanů a 1 právnickou osobu (Serviso 
o.p.s.). V průběhu roku se konalo 9 schůzí předsednictva, s průměrnou účastí 65 %. Dne 29. 
března 2012 se konala valná hromada v Březně u Chomutova, kde bylo hlavním cílem 
programu odsouhlasit hospodaření spolku včetně kontroly o hospodaření za uplynulý rok a 
odsouhlasit nový rozpočet. V ostatním pak složit účty předsednictva přítomným členům KO 
spolku a využít jejich náměty k další činnosti. 
    Díky vstřícnosti vedení ÚK a ochotě paní Jany Červinkové z odboru regionálního rozvoje 
se jednání předsednictva konala podle možností v zasedacích místnostech Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, který je tak nadále centrem spolkového dění. Pro jednání je v místě výhodná 
i spolupráce se zmíněným odborem regionálního rozvoje (RR), jehož zástupce se pravidelně 
našich jednání zúčastňuje. K jednání jsou zváni i zastupitelé kraje, či jiných organizací, podle 
projednávané problematiky. Členové předsednictva se pravidelně každý měsíc zúčastňují 
jednání předsednictva SPOV ČR v Praze, popřípadě na jiných místech ČR (říjen Nové Hrady 
při příležitosti národní konference Venkov 2012 a pro zájemce, letos by se měla konat 1. - 3. 
října v Teplicích nad Bečvou). Se závěry jednání jsou pak také pravidelně seznamováni 
členové předsednictva a formou zápisů všichni členové spolku.  
      Tím snad nejsledovanějším byla novela RUD, která ve formě zákona č. 501/2012 Sb. 
s platností od 1. 1. 2013 znamená navýšení finančních prostředků do rozpočtů obcí. Bohužel 
ne všech. Kromě 4 statutárních měst (Prahy, Brna, Ostravy a Plzně), kde bylo počítáno se 
snížením příjmů, se bohužel vlivem parametru velikosti katastrálního území dostalo do potíží 
se snížením finančních příjmů ještě celkem 62 obcí ČR, přičemž celkem u 58 obcí je příjem 
nižší o více než 20 %. V Ústeckém kraji se jedná o 6 obcí, které by měly mít problémy se 
splácením dlouhodobých závazků. Ministerstvo financí údajně počítá s řešením pro tyto obce, 
ale mělo by se k problematice stavět aktivněji. Skupina poslanců, ve které je pan David 
Kádner, se snaží, aby byl problém řešen koncepčně, ne jenom pro letošní rok formou 
investiční dotace. 
     Další z aktivit, na kterou je v předsednictvu kladen velký důraz je Program obnovy 
venkova Ústeckého kraje, nevyjímaje Soutěž vesnice roku. Již zde zaznělo, že bylo potřeba 
vyvinout jisté aktivity, aby byla zachována alespoň minimální alokace finančních prostředků 
rozpočtu ÚK pro rok 2013. Také příprava věcné stránky POV proběhla v původním složení 
komise za účasti členů POV ÚK při využití námi provedené ankety z roku 2011, ale ve vztahu 
k ponížené alokaci proti loňskému roku. Dnes již mohu sdělit, že po několika letech byla 
v lednu letošního roku pracovní skupina pro hodnocení projektů v rámci POV ÚK obměněna 
a letos již pracovala samostatně a bez vnějších politických vlivů. Bohužel převis žádostí byl 
více než 50 %. V roce 2012 byla za vydatné organizační a finanční podpory ÚK zajištěna 
soutěž Vesnice roku. Do soutěže se přihlásilo i několik nových obcí. Přesto celkový počet 22 
obcí je v porovnání s ostatními kraji nízký. Podstatné je, že byly hodnoceny všechny 
kategorie. Naším úkolem bude proto i nadále propagovat myšlenku obnovy obcí v našem 
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kraji. V průběhu letošního roku by mělo proběhnout několik jednání se zastupiteli kraje 
ohledně posílení finančních prostředků do POV ÚK. Kromě toho bych chtěl vyzvat všechny 
členy spolku, aby využili svých známostí a možností k propagaci POV mezi zastupiteli kraje. 
Zjistili jsme, že všichni zastupitelé nemají ponětí o funkci a výhodách tohoto jednoduše 
zvládnutelného programu i pro neuvolněné starosty malých obcí.  
     Ještě bych se chtěl zastavit u jednoho dokumentu a tím je v loňském roce podepsané 
memorandum Venkov jako důstojné místo pro život, pod kterým jsou podepsáni vedoucí 
představitelé SPOV, SMO, NS MAS, SMS a Stálé komise senátu pro rozvoj venkova. Jehož 
cílem je zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj venkovského prostoru pomocí prostředků 
situovaných na podporu PRV 2014 – 2020, pomocí zjednodušených administrací podpor z EU 
a uznatelným nákladem DPH v rámci všech podpor. 
     Jsou však i ostatní oblasti, kterým se intenzivně věnujeme, které vyplývají ze specifikace 
našeho kraje, jako je například: 
- Integrovaný Program rozvoje venkova a ROP 2014+ (kde v přípravné komisi máme 

zástupce pány K. Kopeckého a V. Tyla). 
- Dálnice D8 - Ing. Chládková má dostatek zkušeností pro jednání k jejímu dokončení.   
- SPS monitorovacího výboru PO II ROP (ing. V. Bešta nominován za příjemce). 
- Bezpečnost v obcích při šíření kriminality z měst. 
- Rušení matrik. 
- Pošty na malých obcích. 
- Jednání s vedením ÚP ÚL ohledně VPP a VS. 
- Spalování ostravských kalů v ÚK. 
- Spolupráce s tiskovým oddělením ÚK. 
Podrobnější informace jsou uváděny v zápisech z jednání předsednictva, které jsou pravidelně 
rozesílány všem členům, a zveřejněny na internetových stránkách www.spovuk.cz nebo na 
celostátních stránkách www.spov.org. S tímto souvisí i výzva předsednictva všem členům, 
aby byla využívána i zpětná vazba, aby všichni nebrali na lehkou váhu naše výzvy a 
alespoň v minimální míře reagovali. Dobrým příkladem byla zmíněná anketa, naopak 
žádost o nahlášení účasti na této VH, byla pravým opakem. Pak hostitelce způsobují 
nemalé rozhodovací a organizační problémy. Kromě toho bychom Vaše postřehy, podle 
Vašeho uvážení, rádi prezentovali na našich webových stránkách, k jejichž stavu si dalo 
předsednictvo za úkol vrátit ihned na následující schůzi. Zároveň zde připomínám, 
abyste věnovali pozornost Zpravodaji SPOV ČR, kde lze nalézt mnohé z činnosti spolku 
a vůbec života na venkově. 
     Vážení přítomní, závěrem mi dovolte, abych Vám všem do další nelehké práce pro blaho 
občanů žijících na našem venkově popřál hodně sil a hodně elánu. 
 
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání.  
 
 
Návrh usnesení č. 4: 
 
1. VH bere na vědomí zprávu o činnosti předsednictva SPOV ÚK za rok 2012. 

 
2. VH ukládá předsednictvu SPOV ÚK zvát nadále na svá jednání zastupitele ÚK, předsedy 

jednotlivých výborů a komisí ÚK k projednávání problematiky, týkající se obcí. 
 
Nebyl vznesen další návrh. 
 
Hlasování je přítomno 23 členů 
 
Hlasování: 
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PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  NEHLASOVAL:         0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 
 
5.   Zpráva o hospodaření za rok 2012. 
   
     Paní Alena Vacková, starostka obce Žalhostice a členka předsednictva SPOV ÚK, 
přednesla Zprávu o hospodaření za rok 2012. Zůstatek na účtu k 1. 1. 2012 činil 68 869,88 
Kč. Celkové příjmy v roce 2012 činily 74 934,66 Kč a výdaje činily 26 748,00 Kč. Zůstatek 
finančních prostředků na účtu celkem k 31. 12. 2012 činí 118 462,54 Kč. Podrobná zpráva je 
přílohou č. 2 tohoto zápisu.  
Byla otevřena rozprava, do které se nikdo nepřihlásil. 
 
Návrh usnesení č. 5: 
 
VH schvaluje hospodaření KO SPOV ÚK za rok 2012 bez výhrad. 
 
Nebyl vznesen další návrh. 
 
Hlasování je přítomno 23 členů 
 
Hlasování: 
 
PRO:      23         PROTI:        0      ZDRŽEL SE: 0     NEHLASOVAL: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
6.   Zpráva revizní komise. 
     
     Předseda revizní komise, starosta obce Řehlovice, Josef Macháček přednesl zprávu revizní 
komise za rok 2012. Sdělil, že účetnictví je vedeno průkazně a správně. Nejsou žádné 
nedoplatky členských příspěvků. Revizní zpráva je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 
 
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání.  
 
Návrh usnesení č. 6: 
 
VH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2012. 
 
Nebyl vznesen další návrh. 
 
Hlasování je přítomno 21 členů 
 
Hlasování: 
 
PRO: 21 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:     0  NEHLASOVAL:   0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
 
 
7.   Návrh činnosti na rok 2013. 
 
     Místopředseda SPOV ÚK pan Karel Kopecký, starosta obce Horní Podluží, seznámil VH 
s návrhem plánu činnosti SPOV ÚK pro rok 2013.  
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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“. 

2) Řešit otázky týkající se rozvoje venkova (školství, dopravy, pošty, odpadového 

hospodářství, apod.). 

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

dotací. 

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

5) Věnovat pozornost rozšíření členské základny SPOV ÚK a propagovat činnost spolku 

včetně prezentace na celostátní úrovni. 

6) V případě potřeby zvát dle důležitosti projednávaných témat na jednání předsednictva 

spolku zastupitele ÚK, poslance a senátory. 
 
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání.  
 
 
Návrh usnesení č. 7: 
 
VH schvaluje plán činnosti SPOV ÚK na rok 2013. 
 
Nebyl vznesen další návrh. 
 
Hlasování je přítomno 23 členů 
 
Hlasování: 
 
PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:     0  NEHLASOVAL:     0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
   
8.   Návrh rozpočtu na rok 2013. 
    
     Návrh rozpočtu KO SPOV ÚK na rok 2013 přednesla členka předsednictva Alena 
Vacková, starostka obce Žalhostice. Zůstatek finančních prostředků na účtu celkem k 31. 12. 
2012 činí 118 462,54 Kč. Rozpočet na rok 2013 je navržen jako schodkový, ve výši příjmů   
35 000,- Kč a výdajů ve výši 39 000,- Kč. Rozdíl ve výši 4000 Kč bude dofinancován 
z přebytku hospodaření roku 2012. Schválený rozpočet na rok 2013 je přílohou č.4 tohoto 
zápisu. 
 
 
 
ROZPOČET KO SPOV ÚK na rok 2013   
 
Příjmy: 
30 % z členských příspěvků      34 900,- Kč 
Úroky z účtu              100,- Kč 
Příjmy celkem                                                 35 000,- Kč   
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Výdaje: 
Soutěž Vesnice roku 2013                               10 000,- Kč 
Služby – internetové stránky                             5 600,- Kč 
Poštovné, poplatky bance                                  1 400,- Kč 
Prezentace SPOV-ÚK                                       5 000,- Kč 
Občerstvení  VH                                                9 400,- Kč 
Činnost předsednictva                                       3 000,- Kč 
Propagace SPOV                                               5 000,- Kč 
Výdaje celkem                                                39 000,- Kč 
 
 
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání.  
 
Návrh usnesení č. 8: 
 
VH schvaluje rozpočet na rok 2013 bez výhrad jako schodkový, ve výši příjmů 35 000,- Kč    
a výdajů ve výši 39 000,- Kč. Rozdíl ve výši 4000 Kč bude dofinancován z přebytku 
hospodaření roku 2012. 
 
Nebyl vznesen další návrh. 
 
Hlasování je přítomno 22 členů 
 
Hlasování: 
 
PRO: 22       PROTI:   0           ZDRŽEL SE:  0         NEHLASOVAL:   1  
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
 
9.  Informace o soutěži Vesnice roku 2012 a 2013. 
 
     Předseda spolku předal slovo místopředsedovi hodnotící komise VR 2013 panu Jaroslavu 
Vlasákovi, starostovi obce Koštice, který vyzval starosty k účasti v soutěži „Vesnice roku 
2013“ jako vítěz  krajského kola loňské soutěže. 
     Poté dostal slovo ing. Josef Svoboda, pracovník odboru regionálního rozvoje ÚK, který 
seznámil přítomné s pravidly soutěže pro rok 2013. Přihláška včetně pravidel je uveřejněna na 
webových stránkách www.vesniceroku.cz. Přihlášku je třeba podat do 30. 4. 2013 na 
MMR paní Ing. Miroslavě Tiché, tajemnici celostátního kola SVR (v tento den na MMR 
musí přihláška fyzicky být, neplatí termín razítka podací pošty). Nově se konají 3 
semináře pro soutěžící obce.  
 
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání, a zároveň sdělil, že předsednictvo 
jednoznačně podporuje myšlenku soutěže, která vznikla na půdě spolku. A opět je v Programu 
obnovy venkova Ústeckého kraje vyčleněna částka 1 mil. Kč pro obce, které získají některou 
stuhu, popř. diplom. A bylo by škoda, v případě menšího počtu soutěžících, aby některé 
ocenění nebylo uděleno. Soutěž je také jednou z možností, jak prezentovat svoji obec v rámci 
kraje i celé ČR. 
 
Ing. Svoboda – ORR ÚK – formát soutěže je stále stejný. Maximum udělených struh je 5, aby 
mohly být všechny uděleny, tak musí být přihlášeno minimálně 15 obcí. V Programu obnovy 
venkova Ústeckého kraje je vyčleněna částka 1 mil. Kč pro obce, které získají některou stuhu, 
popř. diplom. Bude vydána jako každý rok publikace o Vesnici roku 2013. 
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Zosser – Jiřetín byl vítězem v roce 1999, jak Zlaté stuhy ÚK, tak celorepublikové. Vítěz má 
možnost jezdit v hodnotící komisi, což je pro starostu nesmírná inspirace.  Zvýšila se hranice 
na 6000 obyvatel, což je degradace malých obcí, které mají jiné podmínky.  
 
V. Bešta – Otázka hranice počtu obyvatel bude přenesena na jednání předsednictva SPOV 
ČR. Publikace Tvář venkova bude v letošním roce znova vydávána. Předseda vyzval 
přítomné, aby prezentovali zajímavou stavbu ve své vesnici v této publikaci, aby bylo možné 
ukázat, jak hezký je ÚK. 
 
 
Návrh usnesení č. 9: 
 
a) VH bere na vědomí informaci o přípravě a vlastní soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje 

2013. 
b) Doporučuje všem obcím Ústeckého kraje zapojení do soutěže Vesnice roku 2013. 

 
Nebyl vznesen další návrh. 
 
Hlasování je přítomno 23 členů 
 
Hlasování: 
 
PRO: 23   PROTI:       0        ZDRŽEL SE:   0  NEHLASOVAL:    0 
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
 
10.   Volba člena předsednictva a člena revizní komise. 
 
A)   Volba člena předsednictva. 
 
     Předseda úvodem připomněl záslužnou práci bývalého starosty obce Nová Ves v Horách 
pana Jana Bejčka, kterou přivedl k zisku zlaté stuhy v soutěži Vesnice roku 2011. Bohužel nás 
v loňském roce po boji se zákeřnou nemocí opustil, a proto je nutné za něho do předsednictva 
zvolit nového člena. Předseda navrhuje zvolit paní ing. Jitku Novou, starostku obce Měrunice, 
která je mezi námi prozatím jediným zástupcem okresu Teplice.  
 
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Nebyl vznesen další návrh. 
 
Návrh usnesení č. 10 a): 
 
VH volí do předsednictva KO SPOV ÚK ing. Jitku Novou, starostku obce Měrunice. 
 
Hlasování je přítomno 23 členů 
 
Hlasování: 
 
PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:     1  NEHLASOVAL:   0 
 
Usnesení č. 10 a) bylo schváleno. 
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B)   Volba  člena revizní komise.  
 
     Předseda sdělil, že není obsazena funkce třetího člena revizí komise a vyzval členy, kdo by 
měl o tuto funkci zájem. Navržen byl pan Martin Minarčík -  starosta obce Mnetěš. Nebyl 
vznesen další návrh. 
 
Návrh usnesení č. 10 b): 
 
VH volí členem Revizní komise pana Martina Minarčíka, starostu obce Mnetěš. 
 
Hlasování je přítomno 23 členů 
 
Hlasování: 
 
PRO: 22      PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0  NEHLASOVAL:   1  
 
Usnesení č. 10 b) bylo schváleno. 
 
 
11.   Oprava statutu KO SPOV ÚK.    
 
     Kontrolou základních dokumentů ve vztahu k přijatým změnám VH SPOV ČR a 
v předsednictvu naší krajské organizace (KO) je nutno provést změny ve statutu (ustanovení) 
naší krajské organizace, který je m. j. uložený u tajemnice SPOV ČR, a to: 
 
- bod 2 statutu – původní znění; Sídlem SPOV ÚK je sídlo předsedy KO. 

 
Návrh změny – nové znění: Sídlem SPOV ÚK je obecní úřad Vědomice, kontaktní adresou 
je úřad městyse Brozany nad Ohří. 
 

- ad 9; Návrh změny: Z členských příspěvků odváděných SPOV tento předisponuje na 
žádost do konce kalendářního roku % podíl odsouhlasený VH SPOV ČR na příslušný 
kalendářní rok. 
 

- ad 10 a; Návrh změny: předsednictvo je jedenáctičlenné. 
  
Předseda otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Nebyl vznesen další návrh. 
 
Návrh usnesení č. 11: 
 
VH souhlasí s navrženými změnami statutu KO formou Dodatku č. 1. 
 
Hlasování je přítomno 22 členů 
 
Hlasování: 
 
PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0  NEHLASOVAL:   1  
 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 
 
12.   Vystoupení hostů. 
 
J. Szántó poděkoval za pozvání na VH. Program obnovy venkova ÚK – projekty vybrala         
a vyhodnotila pracovní skupina. O přidělení dotací rozhoduje Rada ÚK na základě doporučení 
pracovní skupiny. Návštěva p. Tyla, Bešty a Medáčka ohledně alokace prostředků v POV 
v rozpočtu na rok 2013. Očekávání bylo vyšší než 10 mil. Kč, ale nebylo naplněno z důvodu 
nedostatku finančních prostředků (korekce kvůli ROP). Tato částka je symbolická, 
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představoval by si částku vyšší. Rozpočet se nedá připravit za chvíli, byl již nastaven a 
připravován v minulém roce. Byl sestaven v té nejúspornější variantě. Na základě dohody 
SMO ČR a Asociace krajů má být dodržena částka určená pro POV ve výši min. 30 mil. Kč 
za rok. 
Na pondělí 25. 3. 2013 je svoláno mimořádné jednání ZÚK kvůli korekcím ROP. Podle 
názoru vedení krajů, by se na úhradě korekcí, mělo podílet MF ČR (stát), jelikož partnerem 
EU byl stát a né kraje.  Šlo o pochybení státu, který vykonával kontrolní činnost. 
 
Szánto – ředitelka ROP Severozápad Havlicová zná projekty, které jsou podané a 
zkontrolované a je možné je proplatit, až rozhodnou zastupitelstva obou krajů (Ústeckého a 
Karlovarského). Lepší varianta je korekce nezaplatit a připravené projekty nerealizovat. 
 
Zosser – každé rozhodnutí, které ÚK učiní, je špatné. Již nejsme v systému, že bychom stihli 
udělat projekty v režimu N plus 2. Korekce, které se zaplatí, tak nejdou do Bruselu, ale zpět 
do systému přerozdělení dotací v ČR.  
Mgr. Seifert - někdo musí být zodpovědný, za tu situaci, která v ROPu vznikla. ROP byl 
postaven jenom pro velká města. Po této situaci, starostové od svých záměrů odstoupí, aby se 
nedostali do problémů, i když mají projekty připravené. 
 
Szántó – ve novém výboru ROP jsou zástupci napříč celým politickým spektrem mimo ODS, 
která to odmítla. Jednání je konstruktivní, hledají se řešení. 
 
Zosser – čtvrtá varianta je ta, že kraj nebude souhlasit a požádá o překontrolování všech 
projektů. V tomto případě stát převede peníze jinam. Je možné, že se korekce sníží nebo 
zvýší. Odpovědnost má vedení ROP. 
 
Ing. Svoboda (ORR ÚK) – poděkoval spolku za spolupráci. V minulém roce byl připravován 
Program rozvoje ÚK. Pracovní skupiny se zúčastňoval pan starosta Karel Kopecký a Václav 
Tyl. Další využití programu ÚKje závislé na vývoji finančních prostředků. 
 
Zosser – navštívili na MMR pana Postráneckého. Neví se, zda v IOP dostanou šanci obce 
malé – pod 500 obyvatel. MAS se rozšiřují nesystematicky. Peníze EU měly být použity na 
vyrovnání rozdílů, zejména chudších regionů. Namísto toho byly dávány rozšíření bhatých 
podnikatelských aktivit (např. golfová hřiště). Mnohem lepší by bylo rozdělování finančních 
prostředků přes ORP, kde by o tom rozhodovali zástupci obcí ORP. 
 
J. Vlasák – hovořil o Programu podpory rodiny, kterého je krajským koordinátorem. Obce by 
měly mít ve svých komunitních plánech podporu rodinné politiky a prorodinných aktivit. KO 
SPOV by měly zorganizovat konferenci o podpoře obnovy rodiny. Soutěž „Obec přátelská 
rodině“ vyhlašuje MPSV ČR. V minulých letech nebyl o tuto soutěž velký zájem, jelikož 
fungovala na principu odškrtávání požadovaných aktivit a kolonek v hodnotícím formuláři. 
Součástí prorodinné politiky je i ovlivňování médií a umělců – filmy s touto tématikou. 
 
V. Bešta – poděkoval, že se pan starosta Vlasák, jakožto krajský koordinátor, aktivně stará o 
tuto oblast.  
 
 
13.  Diskuse 
 
V. Tyl – podařilo se, že se do předsednictva a monitorovacího výboru ROP dostali zástupci 
spolku a malých obcí. Návrh, aby na příští VH nebo mezi valnými hromadami byla 
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připravena akce s programem na aktuální téma. Požádal přítomné, aby informovali 
předsednictvo o tématech, která by starosty zajímaly. Na posledním předsednictvu byla 
navázána spolupráce s panem Vladanem Hruškou z UJEP ÚK, který nabídl pomoc při 
zpracování koncepčních a strategických dokumentů obcí. 
 
J. Vlasák – navrhl uspořádat konferenci k programu obnovy rodiny a spojit jí s problematikou 
obcí. 
 
 
14.  Závěr  
 
     Předseda poděkoval organizátorům, zvláště pak starostce obce Klapý Romaně 
Albrechtové, za zabezpečení prostor a občerstvení na VH, dále poděkoval všem zúčastněným 
a hostům za účast na VH, popřál hodně sil a energie do další práce pro náš venkov a šťastnou 
cestu domů.   
 
VH skončila ve 13.15 hodin. 
 
Zapsala: Ing. Jana Chládková………………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:  
 
Václav Fousek ………………………………………………………. 
 
 
Romana Albrechtová………………………………………………… 
 
 
 
Ing. Václav Bešta, předseda SPOV ÚK……………………………………………………….. 
 
 
Originál zápisu včetně příloh je uložen k nahlédnutí u předsedy SPOV ÚK Ing. Václava Bešty 
na úřadě Městyse Brozany nad Ohří. 
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           Spolek pro obnovu venkova – Ústecký kraj 
           sídlo: Na Průhonu  270, Vědomice, 413 01  Roudnice nad Labem 
                  IČO: 751 08 003    bankovní spojení: 221 136 980/0300   
 
 
                              Zpráva o hospodaření za rok 2012 
 
 
 
Zůstatek k 1.1.2012 - banka                                                              68 869,88 Kč 
Zůstatek k 1.1.2012 – hotovost                                                            1 406,-  Kč  
 
Příjmy organizace v roce 2012                                       
Za členské příspěvky (rok 2011 a rok 2012)                                        74  925,- Kč 
Úroky z banky                                                                                                9,66 Kč 
 
Příjmy celkem                                                                                      74  934,66 Kč  
 
 
Z těchto finančních prostředků bylo v roce 2012 uhrazeno: 
- občerstvení na VH, která se konala v březnu 2012                               7 950,- Kč  
- správa internetových stránek SPOV-ÚK                                               5 400,- Kč 
- vedení a spravování účtu                                                                           213,- Kč 
- činnost předsednictva SPOV ÚK(parkovné,občerstvení)                      1 705,- Kč 
- rozloučení s členem předsednictva starostou Janem Bejčkem               1 480,- Kč 
- finanční dar – ocenění práce odstupujícího předsedy p. Tyla              10 000,- Kč                         
Výdaje celkem za rok 2012:                                                                 26 748,- Kč 
 
Zůstatek ke dni 31.12.2011 - banka                                                      117 241,54 Kč             
                                             - hotovost                                                     1 221,-   Kč 
 
Finanční prostředky celkem   k 31.12.2012                                      118 462,54 Kč  
                                               
 
V Žalhosticích dne 25.2.2013 
zpracovala: Vacková 
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Zápis o provedení revize hospodaření  
Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje 

za rok 2012 
 

 

 

Revizní komise SPOV ÚK provedla revizi hospodaření spolku za rok 2012. Byla 
provedena kontrola následujících knih a dokladů: 

• peněžní deník s účetními případy za rok 2012  
• výpisy z účtu vedeného u ČSOB a.s.  
• příjmové a výdajové doklady  
• přijaté faktury  
Dále se revize týkala kontroly zůstatku v pokladně. 

Revizní komise konstatuje, že účetnictví je vedeno formou jednoduchého účetnictví, 
průkazně a správně. Všechny zápisy v peněžním deníku jsou doloženy doklady, platby v 
hotovosti jsou doloženy evidovanými příjmovými a výdajovými doklady, řádně podepsanými.  

Revizní komise prověřila všechny příjmové a výdajové doklady a konstatuje, že nebyla 
shledána žádná pochybení.  
 

Dále bylo konstatováno, že zůstatek v pokladně, který činil 1221 Kč, souhlasí s údaji 
v účetnictví. 

V průběhu roku se naše členská základna rozrostla. Ke dni 31.12.2012 čítala členská 
základna SPOV ÚK: 

60 obcí, 7 fyzických osob a 1 organizace. 

Podle závěrů revizní komise účetní uzávěrka zobrazuje věrně ve všech významných 
ohledech výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2012 v souladu se zákonem o 
účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.  

 

 

V Řehlovicích dne 17.3.2013 
 

 
..…………………. 
     Macháček Josef 
předseda revizní komise 
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                                     IČO: 75108003 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             

                ROZPOČET SPOV – ÚK na rok  2013   
Př íjmy: 
30 % z č lenských př íspěvků 2013                34 
900,- Kč 
Úroky z účtu                                                     
100,- Kč 
Př íjmy celkem                                               35 
000,- Kč   
 
Výdaje: 
Soutěž Vesnice roku 2013                            
10 000,- Kč 
Služby – internetové stránky                           5 
600,- Kč 
Poštovné,poplatky bance                                1 
000,- Kč 
Prezentace SPOV-ÚK                                       
5 000,- Kč 
Občerstvení  VH                                              9 
400,- Kč 
Č innost předsednictva                                    3 
000,- Kč 
Propagace SPOV                                              
5 000,- Kč      

Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje 
 

krajská organizace   
Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01  Roudnice nad Labem 

Tel., fax: 416 837 240, E-mail:starosta@vedomice.cz                                 
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Výdaje celkem                                               39 
000,- Kč 
 
Zůstatek fin. prostř. na účtu                        
118 462,54 Kč 
 
Rozpočet na rok 2013 je navržen jako schodkový, 
rozdíl bude dofinancován z přebytku hospodaření 
r. 2012.          
 
Zpracovala: Vacková 
V Žalhosticích dne: 22.2.2013  
                       


