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Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 11.5.2004 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Ing. Jiří Křemenák, Karel Petráň, Miroslava Válová, Zdeněk Jindra, Petr Šika, Luboš Smolík, Ing. Pavel Čížek, Jan Martínek, Tomáš Svoboda,



Program jednání:

Organizační záležitosti SPOV PK 
Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje
Soutěž Vesnice roku
Informace o zasedání předsednictva SPOV ČR
Různé


1. Organizační záležitosti SPOV PK

Předsednictvo SPOV PK schválilo návrh na založení bankovního účtu u eBanky. Za založení účtu odpovídá Ing. Jiří Křemenák a Jan Martínek.  

Předsednictvo SPOV PK bude hledat další zdroje financování činnosti SPOV PK.

Předsednictvo SPOV PK apeluje na všechny dosavadní členy SPOV PK, aby hledali zájemce o členství v SPOV. Kontakty na případné zájemce se budou shromažďovat v CpKP (sekretariátu SPOV PK, tomas.svoboda@cpkp.cz), které bude zájemcům rozesílat stanovy SPOV, statut SPOV PK a přihlášku.   

2. Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje (POH PK)

O návrhu Plánu odpadového hospodářství PK referoval Ing. Pavel Čížek (zastupitel Plzeňského kraje).
Návrh POH PK byl zpracován na základě Koncepce odpadového hospodářství PK, kterou schválilo zastupitelstvo PK. POH PK musí vycházet z POH ČR a směrnic EU pro nakládání s odpady. Zhruba by se měl řídit těmito zásadami:

	minimalizovat množství biologického odpadu

snížit množství odpadu vyváženého na skládky
zefektivnit systém třídění odpadů    

Návrh POH PK zmiňuje tři varianty nakládání s komunálními odpady:

1. varianta – vybudovat na území kraje tři třídící linky, kam se bude svážet směsný komunální odpad. Odpad vytříděný v těchto zařízeních by byl částečně využit jako palivo a částečně jinak zpracováván. 

2. varianta – Veškerý směsný komunální odpad by byl spalován.
3. varianta – kombinace první a druhé varianty. Veškerý směsný komunální odpad z Plzně bude spalován v nově postavené spalovně (kapacita 100 tun odpadu/rok). Součástí investice bude i  postavení třídících linek na třech místech v PK, kde se bude třídit směsný komunální odpad z ostatních měst a obcí PK. Vytříděný odpad bude částečně použit jako palivo ve spalovně a částečně jinak zpracován. V horizontu cca 10 – 15 let se počítá s dobudováním třídící linky i pro město Plzeň.

Plné znění návrhu POH PK naleznete na internetových stránkách www.bohemiaplan.cz.

Předsednictvo SPOV PK zformulovalo stanovisko k návrhu POH PK. Toto stanovisko je přiloženo k tomuto zápisu z jednání SPOV PK a bude k dispozici na současných stránkách SPOV PK www.cpkp.cz/plzensko .       

3. Soutěž Vesnice roku

Přihlášku do soutěže podalo přibližně 200 obcí, což vyvrátilo původní pesimistická očekávání. Nicméně pro příští ročníky soutěže je třeba se zamyslet nad tím, jestli je únosné soutěž pořádat každý rok, nebo v delším časovém období.

4. Informace o zasedání SPOV ČR

Referoval ing. Jiří Křemenák a Jan Martínek

Ústředním bodem jednání byla diskuse s Ing. Jiřím Blažkem, vedoucím sekce privatizace Pozemkového fondu České republiky. Diskuse se týkala převádění státního majetku do vlastnictví obcí a komplikací, které tento proces provázejí. Ing. Blažek vyjadřoval vstřícnost a porozumění pro zájem obcí (i zájem veřejný) na urychleném převodu majetku, neboť délka tohoto procesu v mnohých případech vede k znehodnocení či zničení převáděných nemovitostí. Zajímal se o konkrétní příklady a vyjadřoval ochotu osobně pomoci s řešením případů, kdy převod majetku trvá neúměrně dlouho či ho provází komplikace (způsobené např. osobními vztahy či personálním obsazením určitých pracovišť).

V případě potřeby je možné Ing. Blažka kontaktovat:

Pozemkový fond České republiky – Ing. Jiří Blažek (člen výboru a vedoucí sekce privatizace) 
kontakt: tel.: 296 164 221, fax: 296 164 373, e-mail: blazek@pfcr.cz 
adresa: Husinecká 11a, 130 00 Praha 3

5. Různé
Ing. Čížek  – Existuje možnost, aby si obce pronajaly a spravovaly nevyužité církevní nemovitosti, s možností pozdější koupě: Církev v současné době nemá kapacitu spravovat svůj rozsáhlý majetek. V Plzeňském kraji existuje vůle ze strany církve předat majetek do správy obcím. Předsednictvo SPOV PK se rozhodlo, že toto téma bude jedním z bodů některého z příštích jednání předsednictva SPOV PK. 

Zpracoval:
Tomáš Svoboda (CpKP)
Ověřil:
Jiří Křemenák


