SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE

ZÁPIS Z 9. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA,
konané dne 15. listopadu 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, J. Vlasák, Mgr. V. Hruška,
Hosté:

Ing. Josef Svoboda, Bc. Jiří Zikmund.

Omluveni: Ing. D. Štechová, Zdeněk Valenta.
********************

1.

Zahájení.

Schůzi řídil předseda spolku Ing. Václav Bešta. Předseda přivítal přítomné v Ústí nad Labem
na KÚ na letošní deváté 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.
4.1. Hodnocení výsledků.
4.2. Hodnocení organizace.
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 1. 11. 2016 se v Senátu PSP ČR uskutečnila letošní listopadová schůze předsednictva
SPOV ČR, kterou řídil předseda Mgr. E. Kavala. Nejprve přivítal všechny přítomné a program
začal organizací VH spolku, která se letos uskuteční v sídle ASZ v úterý dne 6. 12. od 9.oo hodin.
Po skončení programu valné hromady bude hned následovat seminář "Nastal čas na ovlivňování
pozitivní tváře venkova?", který přinese informace o venkovské zástavbě ve vztahu k územnímu
plánování a stavebním úřadům a o možnostech podpory územního plánování. Zároveň všechny
pozval na seminář "Nová tvář venkova, architektura na venkově", který se více zaměří na
venkovskou architekturu v praxi. Seminář se koná v úterý 22. 11. 2016 od 10.oo hodin v obci
Zichovec ve Středočeském kraji, kde se podařilo skloubit starou a novou architekturu.
Poté byla hodnocena NKV s tím, že všem organizátorům bylo vysloveno velké poděkování,
a to od všech zúčastněných. Za lidský rozměr akce, kdy nebyly řešeny stížnosti jenom proto, že
žádné nebyly!
Dále byla diskutována příprava na výstavu Regiontour, která se uskuteční dne 19. 1. 2017 a
kde bude SPOV ČR spolupracovat se SMS a SPÚ.
Členům předsednictva bylo oznámeno, že podaná žádost o dotaci spolku na tvorbu programů
rozvoje obce (cca 20) byla úspěšná a že každá krajská organizace by měla vybrat dvě obce, přičemž
jedna určitě dotaci obdrží.
Poté jsme obdrželi informaci o skutečnosti, že předseda Mgr. Eduard Kavala bude na VH
odstupovat z pozice předsedy z důvodu zaneprázdnění ve funkci starosty. Je potřeba zvážit návrh
na obsazení funkce předsedy první místopředsedkyní paní ing. Veronikou Vrecionovou.
Nakonec zazněl návrh na včasné návštěvy nově zvolených hejtmanů spolu s partnery na
venkově.

4.

Národní konference Venkov 2016.
4.1. Hodnocení výsledků:
……
Viz příloha č. 2. tohoto zápisu.
4.2. Hodnocení organizace:
Předsednictvo NSMAS zasedlo ve středu 19. 10. 2016 ve Sv. Štěpánu od 13.oo hod.

Předsednictvo SPOV ČR zasedlo 19. 10. 2016 v zasedací místnosti Hradu od 17.oo hodin,
kdy se projednával zákon o odpadech. Přizvaný starosta města Bohušovice nad Ohří pan Ivo Hynl
představil organizaci, které již 22 let předsedá. Sdružení pro nakládání s odpady, které pro 95 %
obcí Litoměřického okresu organizuje a zajišťuje prostřednictvím svozové firmy likvidaci
komunálního odpadu a nebezpečných odpadů. Starosta města Budyně nad Ohří Ing. Petr Medáček,
CSc. MBA a předseda dozorčí rady sdružení v jedné osobě pak pohovořil o POH ÚK (který je
v podstatě podobný všem ostatním) a plánech sdružení, neboť je potřeba včas přemýšlet o
budoucnosti ve vztahu k hrozícímu zákazu skládkování tzv. spalitelného odpadu. To vše by se
mohlo negativně projevit v podstatně zvýšené ceně pro občany. Ve 20.oo hodin začal společenský
večer pod názvem Setkání partnerů, který zahájil předseda SPOV ČR a starosta hostitelského města
Litoměřice.
Ve čtvrtek od 8.00 hod. na Hradě pak začala prezentace hostů a v 9.oo hodin byla slavnostně
zahájena vlastní NKV 2016 čtyřmi krátkými zdravicemi. Nato následovalo plenární zasedání až do
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oběda. Po něm byla zahájena práce v pěti workshopech, které se po odpolední svačince rozdělili do
patnácti kulatých stolů. Odtud potom vzešlo bezmála šedesát závěrů, které měli účastníci možnost
při výstavě obodovat, aby byly vybrány ty nejdůležitější. Opět ve 20.oo hodin byl pak zahájen
kromě shora uvedených i panem ministrem zemědělství vlastní slavnostní večer u příležitosti NKV
spolu s degustací místních vín.
V pátek dopoledne se uskutečnily čtyři exkurze, na kterých byly návštěvníkům představeny
úspěšné projekty PRV a projekty podpořené ÚK. Dopoledne pak v rámci vzrušujícího jednání
organizátorů během exkurzí byly sestaveny vlastní závěry konference do třinácti nejpalčivějších
problémů venkova, které budou předloženy nejvyšším představitelům vládnoucí garnitury. Ty byly
na závěr podrobeny konfrontaci zbylých účastníků a všeobecným koncenzem přijaty.

5.

Různé
5.1. Seminář „INSPIRE, Copernikus, místní Agenda 21 a hodnocení životního prostředí, Ústí
n. L. budova C KÚ ÚK.
5.2. Seminář „Nová tvář venkova, architektura na venkově“, 22. 11. Zichovec.
5.3. Seminář „Financování služeb a dalších činností v rámci výzev MAS“, 24. 11. Praha.
5.4. Seminář „Inovativní nakládání s vodou v krajině z pohledu zemědělců a samospráv“ 30.
11. Břasy.
5.5. Valná hromada SPOV ČR a seminář „Nastal čas pro pozitivní ovlivňování tváře venkova“
6. 12. Praha ASZ.
5.6. Návrh na exkurzi – Ing. J. Svoboda navrhl uspořádat v roce 2017 exkurzi „příklady dobré
praxe“ v obcích mimo Ústecký kraj, např. 2 denní výjezd. Členové předsednictva si do
příští schůze připraví své návrhy.
5.7. Námět na publikaci o příkladech dobré praxe - Ing. J. Svoboda navrhl vytvořit publikaci
„příklady dobré praxe“ spojené se soutěží Vesnice roku ÚK, kde by byla doporučení pro
obce.

6. Diskuse.
SVR – proběhla diskuze k členům v komisi soutěže Vesnice roku ÚK, starostové obcí
navrhují obměnu členů.
RSK – v roce 2017 bude možné opět doplňovat do zásobníku projektů Regionálního akčního
plánu.
Rozvojové strategie obcí – předsednictvo musí navrhnout pro SPOV ČR 2 členské obce
SPOV ÚK, které by se mohly účastnit projektu na vytvoření strategie obce. Úkol do příští
schůze.

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 13. 12. 2015 v 9.oo hodin na KÚ
ÚK.
V Ústí nad Labem, dne 15. 11. 2016
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Zapsala: Ing. Jitka Nová

................……………………..

Za správnost: Ing. Václav Bešta, předseda

………………………………..
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