Zápis z výjezdního jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 11.9.2007 v Chanovicích

Přítomni: Tamara Salcmanová, Petr Klásek, Miroslava Válová, Stanislav Rampas, Ida Kaiserová, Jiří Křemenák, Luboš Smolík, Tomáš Havránek 



Program jednání:

1.
Informace z jednání předsednictva SPOV ČR
2.
Organizační zajištění seminářů k Programu obnovy venkova
3.
Vyhodnocení dosavadní činnosti předsednictva v roce 2007
4.
Různé
5.
Představení a prohlídka obce Chanovice




1. Informace z jednání předsednictva SPOV ČR 

Přítomní byli informováni o vývoji situace v problematice rozpočtového určení daní (RUD). Předsednictvo schválilo text stanoviska SPOV PK k navrhovaným změnám v RUD.              O stanovisko požádal Mgr. Eduard Kavala , předseda spolku pro obnovu venkova ČR. Text stanoviska je přílohou tohoto zápisu.

Předsednictvo bylo informováno o průběhu vyhodnocení výsledků soutěže Vesnice roku. Po následující diskuzi o průběhu a zejména způsobu organizace celé soutěže vyjádřilo  předsednictvo názor, že by v budoucnu měl Spolek pro obnovu venkova hrát v soutěži výraznější úlohu (například účastí na rozhodování o složení hodnotící komise) a že by SPOV ČR měl posunout řídící roli v krajských kolech soutěže na nižší krajskou úroveň. Předsednictvo se usneslo, že bude žádat odpověď na svůj dopis předsednictvu SPOV ČR v němž vyjádřilo nespokojenost s organizací soutěže Vesnice roku a bude požadovat návrh řešení tohoto neuspokojivého stavu.



2. Organizační zajištění seminářů k Programu obnovy venkova 

Obec Chanovice uspěla s žádostí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci  Podpory obnovy venkova. Obec Chanovice uspořádá dva semináře s následujícím obsahem:

Seminář 1: Nečtiny, 30. 10. 2007

	Smysl a cíle myšlenkové platformy Programu obnovy venkova

Problematika územního a strategického plánování
Zapojení veřejnosti do tvorby (aktualizace) územních a strategických plánů
Možnosti spolupráce mezi obecní samosprávou, podnikateli a NNO  

Seminář 2: Chanovice, 15. 11. 2007

	Problematika krajinotvorby a úpravy veřejných prostranství

Ochrana a interpretace kulturního a přírodního dědictví a možnosti jeho využití k podpoře udržitelného cestovního ruchu
Výhody a rizika mikroregionální a přeshraniční spolupráce



3. Vyhodnocení dosavadní činnosti předsednictva v roce 2007

Bod 3 byl přesunut na další jednání předsednictva.


4. Různé

Předsednictvo SPOV PK se usneslo, že jednání Valné hromady sdružení se uskuteční dne 15. 11. 2007 v Chanovicích. 

Po 27. 9. se uskuteční schůzka redakční rady publikace k dvanáctiletému výročí soutěže Vesnice roku v Plzeňském kraji. Do termínu schůzky bude sekretariát SPOV PK urgovat obce, které nebudou reagovat na výzvu k vyjádření zájmu či nezájmu o zařazení do publikace.

Přítomní byli informováni, že pan Stanislav Rampas a pan Petr Klásek byli jmenováni do komise Plzeňského kraje pro venkov.

Předsednictvo projednalo možnosti spolupráce s bavorskou zemskou vládou v rámci OP Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou – Svobodným státem Bavorsko 2007 – 2013.

Pan Luboš Smolík informoval přítomné o zapojení Vlastivědného muzea Dr. Hostaše do projektu mapování regionální kultury, jehož trvání je od roku 2006 do roku 2011. Nabídl také SPOV PK informace obsažené v databázi týkající se regionální kultury. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.lidovakultura.cz a www.lidovaremesla.cz .   



5. Představení a prohlídka obce Chanovice

Pan Petr Klásek představil přítomným historii i přítomnost obce a se zasvěceným výkladem je provedl areálem zámku i přilehlých budov. Zároveň informoval předsednictvo o spolkových aktivitách v obci a množství kulturních akcí, které se zde pořádají. Na jeho výklad navázala prohlídka skanzenu, kterou doprovodil výkladem pan Luboš Smolík (ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech).

Přítomní členové zastupitelstva vyjádřili poděkování za pozvání do obce Chanovice a konstatovali, že právě v seznamování se s příklady dobré praxe je smysl výjezdních zasedání předsednictva. Zároveň vyjádřili politování nad nízkou účastí členů předsednictva, protože zajímavé výklady v atmosféře zámeckého areálu by si jistě zasloužily více posluchačů.





Zapsal: Tomáš Havránek



Ověřil: Stanislav Rampas




