Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 12.6.2007 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Jiří Koreš, Tamara Salcmanová, Petr Klásek, Miroslava Válová, Stanislav Rampas, Ida Kaiserová, Karel Petráň,  


Program jednání:

1.
Informace z jednání předsednictva SPOV ČR
2.
Diskuse k výjezdním jednáním předsednictva SPOV PK
3.
Různé



1. Informace z jednání předsednictva SPOV ČR 

(viz.výpis z jednání předsednictva SPOV ČR od Mirky Válové v příloze č. 1 tohoto zápisu)

2. Diskuse k výjezdním jednáním předsednictva SPOV PK

Předsednictvo SPOV PK určilo termíny a místa výjezdních jednání SPOV PK. 

Chanovice (11.9.2007)
Hradec u Stoda (9.10.2007)
Svojšín (13.11.2007)

Začátek výjezdních zasedání bude od 13:00. V rámci programu představí hostitel svou obec dle následující osnovy:

Vize obce
Představení obce
Prohlídka obce

Pozvánka na výjezdní jednání předsednictva SPOV PK bude distribuována i představitelům samosprávy, NNO a podnikatelům z hostitelské obce i sousedních obcí.

3. Různé

Předseda SPOV PK vyzívá členy předsednictva SPOV PK, aby minimalizovali své absence na jednáních předsednictva. Je nutné se účastnit minimálně jednoho ze tří jednání předsednictva SPOV PK. Při větších absencích již chybí přehled o aktivitách předsednictva SPOV PK. Svou neúčast na jednáních předsednictva SPOV PK by měl každý člen předsednictva v předstihu avizovat.  
Mirka Válová pošle sekretariátu SPOV PK "Zlínský" a "Poslanecký" návrh reformy RUD. Tyto dokumenty budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

Předsednictvo SPOV PK se usneslo, že bude v rámci tvorby pravidel soutěže Vesnice roku 2007 požadovat následující změnu pravidel:
Krajské organizace SPOV budou zodpovědné za vznik a řízení hodnotící komise krajských kol soutěže Vesnice roku a budou jmenovat předsedu této komise.   

Toto usnesení spolu s protestem proti letošní organizaci krajského kola soutěže Vesnice roku (napíše předseda SPOV PK)  v PK bude adresován předsednictvu SPOV ČR.

Předsednictvo SPOV PK apeluje na předsednictvo SPOV ČR, aby v rámci svých aktivit více tlačilo na Komoru obcí "Svazu měst a obcí" v záležitosti reformy RUD v rámci Národního programu reforem.

Každý člen předsednictva SPOV PK znovu projede plán aktivit SPOV PK na rok 2007 a pokusí se o komentář k naplňování těchto aktivit, popř. navrhnout další aktivity, které by měl SPOV PK realizovat.

Sekretariát SPOV PK byl znovu pověřen zpracovat přehled přihlášených obcí do soutěže Vesnice roku v Plzeňském kraji i v rámci ČR za rok 2006 a 2007.

Předsednictvo SPOV PK vytvořilo redakční radu ve složení Tamara Salcmanová (předseda redakční rady), Jiří Koreš, Karel Petráň a Ida Kaiserová, jejímž cílem bude naplánovat a vytvořit publikaci k dvanáctiletému výročí soutěže Vesnice roku. Redakční rada bude na svém setkání řešit následující úkoly:

1. Vytvořit osnovu textu publikace
2. Ujednocení stylu a grafiky publikace
3. Připraví návrh financování publikace

Předsednictvo SPOV PK žádá všechny své členy o zaslání kontaktů (na emailovou adresu sekretariátu) na odborníky, kteří se zabývají jakoukoliv tématikou, která souvisí s problematikou obnovy resp. rozvoje venkova. Na stránkách SPOV PK bude vytvořena databáze těchto kontaktů.

 


Zapsal: Tomáš Svoboda



Ověřil: Stanislav Rampas




