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 SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE  

ZÁPIS Z 8. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA, 

konané dne 11. října 2016 od 9.00 hodin v Ústí nad Labem, 

v zasedací místnosti „B 04“ KÚ ÚK. 

 

Přítomni:  Ing. V. Bešta, Ing. J. Nová, L. Procházková, V. Tyl, K. Kopecký, A. Vacková, M. 

Cimrová, J. Červinková, Ing. D. Štechová, J. Vlasák 

Hosté: Ing. Jana Chládková   

Omluveni: Mgr. V. Hruška, Zdeněk Valenta 

  

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

1. Zahájení. 

      Schůzi řídil předseda spolku Ing. Václav Bešta. Předseda přivítal přítomné v Ústí nad Labem 

na KÚ na letošní osmé schůzi a konstatoval, že schůze předsednictva SPOV ÚK byla svolána na 

základě pozvánky s plánovaným programem, která byla členům předsednictva včas rozeslána.  

      Konstatoval dále, že na základě prezenční listiny, která je přílohou č. 1, tohoto zápisu, je 

předsednictvo usnášeníschopné. 

2. Schválení programu, zapisovatele a kontrola úkolů. 

 

 
1. Zahájení.  

 

2. Schválení programu jednání a zapisovatelky. 
 

3. Informace z jednání předsednictva SPOV ČR. 
 

4. Národní konference Venkov 2016 (program, exkurze a další). 
 

5. Různé. 
 

6. Diskuse. 
 

7. Závěr. 

 

Zápis z dnešního zasedání zpracuje Ing. Jitka Nová. 

Všeobecným konsenzem předsednictvo souhlasilo s navrženým programem a zapisovatelkou. 
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3. Informace z jednání předsednictva SPOV ČR. 

Dne 4. 10. 2016 se v Senátu PSP ČR uskutečnila letošní říjnová schůze předsednictva SPOV 

ČR, kterou řídil předseda Mgr. E. Kavala. Nejprve přivítal všechny přítomné a program začal přímo 

hodnocením účasti na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA V Českých Budějovicích. Letos neměl venkov 

svůj pavilon, což se projevilo na návštěvnosti. Pro MMR, podle slov ing. M. Tiché toto ztrácí 

význam. Podle slov pana předsedy pro SPOV také, ale ten si nemůže dovolit neúčastnit.  

Ing. M. Tichá potom na výzvu pana předsedy zhodnotila slavnostní vyhlášení SVR 

v Luhačovicích, kde po pátečním přivítání na radnici následoval večírek pro zúčastněné. V sobotu 

pak slavnostním vyhlášení v rámci festivalu a opět večírek, kde již byla nálada uvolněná. Během 

dne se měli možnost zúčastněné obce prezentovat nově formou „jarmarku“, aby jim nebylo dopřáno 

pouze 45 minut na pódiu. Jarmark spočíval v možnosti prezentace 1. papírové, 2. regionálních 

potravin a 3. řemesel. Akce měla velkou účast, což bylo bonusem pro vlastní festival. Ing. arch. J. 

Florian podotkl, že se mu nelíbila vyjádření paní ministryně, která si SVR přisvojuje, protože ji 

MMR platí. Kromě toho měla prohlásit, že obcí je mnoho. Zazněla rovněž připomínka, že je 13 

obcí, které soutěží a vyhodnocené jsou jen tři. Nic méně ostatní se na večírku dohodli, že jsou 

všichni čtvrtí. Polemika byla vedena kolem pravidla o neudělování stuh při menším počtu uchazečů, 

naopak národní komise se mnohdy divila, za co že má ta která obec danou stuhu. Udělit stuhu 

krajská komise udělit nemusí!  

Poté jsme podali krátkou zprávu o přípravách NKV v Litoměřicích, přičemž jsme po 

projednání obdrželi výzvu přípravy na pozvání všech poslanců a senátorů. Byl přestaven celý 

program a pozvánka na středeční schůzi předsednictva. 

Pak byl projednáván plán akcí SPOV ČR do konce roku 2016 s tím, že se ještě uskuteční 

v listopadu na MZe seminář k architektuře, středočeši budou mít svůj a Jednota COOP uskuteční 

v Bělotíně seminář ke školství a službám na venkově. 

Předseda pojednal ještě o pravidelných „snídaních“ s předsedy partnerských organizací, bylo 

dohodnuto otevření otázky obchodní obslužnosti na obcích (dopisem na základě statistických 

údajů), neboť i pro COOP se situace podstatně zhoršuje (uzavírá prodejny v obcích pod 500 

obyvatel). Diskuse se vyvinula v to, že je to o personálu. Jihočeský předseda informoval o jejich 

dotacích z POV na dotování této činnosti.  

Nakonec jsme vedli debatu o problémech s vydáváním Zpravodaje a probírali jsme 

Regiontour (19. – 21. 1. 2017). 

4. Národní konference Venkov 2016 (program, exkurze a další). 

V pondělí 10. 10. 2016 byly rozeslány všem přihlášeným účastníkům potvrzující emaily o 

přihlášení. K dnešnímu dni přihlášeno 250 účastníků. 

Předsednictvo NSMAS bude zasedat ve středu 19. 10. 2016 ve Sv. Štěpánu od 13.oo hod do 

15.oo hod. 

Předsednictvo SPOV ČR bude zasedat 19. 10. 2016 v degustační místnosti Hradu od 17.oo 

hod., kde se bude projednávat zákon o odpadech. Přizván je starosta Budyně n. O. Ing. Petr 

Medáček, CSc. MBA a starosta Bohušovic pan Ivo Hynl. Je navýsost vhodné prezentovat práci 

SONO. Bude zařazeno i do jedné exkurze. 

Dále předseda rozebral podrobněji program konference, který byl opět postupně projednán 

včetně všech jednotlivých organizačních záměrů.   
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Prezentace účastníků se bude odehrávat ve středu od 11.oo do 18.oo hod. a ve čtvrtek od 8.oo 

hod. ve vstupních prostorách Hradu. Pro účastníky je zajištěno parkování. Dostanou kartu účastníka 

pro parkování.  

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 9.oo hod. začíná plenární zasedání. Moderovat budou Ing. Jitka 

Nová a Luděk Jirman. 

V dopoledním programu budou předneseny úvodní referáty k jednotlivým tématům, po obědě 

bude konference pokračovat formou workshopů k jednotlivým referátům. Ke každému tématu je 

samostatný moderátor. Po odpolední svačině od 16.oo hod. budou workshopy formou kulatých 

stolů. Ke každému tématu bude přidělen moderátor a facilitátor. V 17.3o hodin bude ukončen 

program. Do 18.oo hod můžou účastníci bodovat jednotlivá témata. Od 18.oo do 19.oo facilitátoři 

shrnou výsledky ankety. Od 20.oo hodin bude následovat společenský večer v kulturním domě a 

v Hradu. 

Druhý den v pátek 21. 10. 2016 jsou naplánované 4 exkurze. Nástup ve dvoře Sv. Štěpána. 

Podřipsko – řídí V. Tyl, Lounsko – J. Vlasák, Litoměřicko, Úštěcko – V. Šturalová, Lovosicko – 

L. Procházková. Návrat do 13.oo hod. Od 13.oo do 14.oo hod. shrnutí exkurzí. Dále přednes závěrů 

konference. 

Na webu konference je zveřejněn alternativní program ke konferenci. 

V pátek 14. 10. 2016 se uskuteční pracovní schůzka ke konferenci v Libochovanech! 

Usnesení předsednictva: 

Předsednictvo SPOV ÚK schvaluje výběr hotovosti z účtu pro potřeby konference ve výši 

20.000,- Kč. 

Předsednictvo SPOV ÚK schvaluje pravomoc Aleně Vackové podepsat objednávku ke 

konferenci do výše 20.000 Kč. 

 

5. Různé  

5.1. Bezpečnostní fórum ÚK, které se koná 18. 10. 2016 v Ústí nad Labem. 

5.2. Celostátní finanční konference, která se koná 10. a 11. 11 2016 v Praze 

5.3. Den malých obcí se koná dne 8. 11. 2016 v Praze 

5.4. RSK ÚK dne 18. 10. 2016 v Ústí nad Labem 

6. Diskuse. 

Proběhla diskuze k organizačnímu zajištění NKV 2016. 

 

7. Závěr. 

       Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání a popřál všem šťastnou cestu domů.  

 

Další schůze předsednictva SPOV ÚK se uskuteční v úterý 15. 11. 2015 v 9.oo hodin na KÚ 

ÚK. 
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V Ústí nad Labem, dne 11. 10. 2016 

 

Zapsala: Ing. Jitka Nová     ................…………………….. 

 

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


