3

Zápis ze schůze předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konané dne 20.4.2004 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Ing. Jiří Křemenák, Karel Petráň, Blažej Černík, Jiří Koreš, Miroslava Válová, Zdeněk Jindra, Jan Martínek



Program jednání:

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


1. Informace ze zasedání předsednictva SPOV ČR

Podkladem pro tento bod programu byl Zápis z jednání předsednictva SPOV, které má každý člen k dispozici v elektronické podobě.

Pozvánky na zasedání SPOV ČR budou zasílány elektronickou formou všem členům SPOV PK. (zajistí CpKP ve spolupráci se sekretariátem SPOV ČR)

Příspěvky (zajímavosti z Plzeňského kraje) do Zpravodaje spolku je možné zasílat na sekretariát SPOV PK (CpKP) na elektronickou adresu tomas.svoboda@cpkp.cz. Sekretariát zajistí odeslání příspěvku do redakce Zpravodaje a informuje o tom členy SPOV PK. 


2. Organizační záležitosti SPOV KP

SPOV ČR potvrdil zasláním registrační listiny, že krajská organizace SPOV PK je registrována při SPOV ČR 6.1.2004 se statutem regionální pobočky s vlastní právní subjektivitou.

SPOV PK byl zaregistrován na Českým statistickým úřadem v Plzni a bylo mu přiděleno IČO (71213783). 

Předsednictvo rozhodlo, že bude založen účet u E-banky, vzhledem k výhodám, jež nabízí při vedení účtu neziskovým organizacím. CpKP zjistí podmínky pro založení bankovního účtu, podpisovým právem bude disponovat předseda SPOV PK  (p. Křemenák) a zástupce CpKP – každý z nich samostatně.  

2. Soutěž Vesnice roku

	Poplatky za přihlášení do soutěže Vesnice roku se posílají centrální účet SPOV ČR: Česká spořitelna, Praha 1931013349/0800

	Návrhy:
	v krajském kole soutěže zvýšit odměny pro soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech (doposud byli oceňováni pouze vítězové). Zároveň redukovat odměny pro soutěžící, kteří byli oceněny stuhou.

Odůvodnění: Stuhou jsou oceněni soutěžící, kteří vynikli pouze v jedné ze všech soutěžních kategorií. Je třeba více podpořit komplexní rozvoj jednotlivých obcí, což je případ nejenom vítězů soutěže, ale i vesnic umístěných na dalších dvou místech. 

	Aktuální informace o soutěži Vesnice roku budou předávány do Plzeňského deníku a regionálních rádií (např. Karolína a Šumava). (Zajišťují p.Křemenák a p. Kuklíková)

Přihlášky do soutěže Vesnice roku se mohou zasílat do 30.4.2004. Více informací o soutěži Vesnice roku lze získat u p. Křemenáka (nectiny@iol.cz) a p. Kulíkové.  


   
3. Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje (POH PK)

O průběhu veřejného projednání Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje referoval Jan Martínek a Zdeněk Jindra, starosta obce Zdemyslice. Text návrhu POH PK je k dispozici na www.bohemiaplan.cz . Rovněž bude na 1 měsíc zveřejněn na internetových stránkách Plzeňského kraje (www.kr-plzensky.cz) a bude možné se k němu v této době vyjadřovat. 

Bylo domluveno, že na příští jednání předsednictva SPOV PK bude pozván Ing. Pavel Čížek (člen zastupitelstva Plzeňského kraje). P. Čížek bude požádán, aby připravil stanovisko k POH PK. Pana Čížka kontaktuje p. Křemenák. Stanovisko bude rozesláno všem členům SPOV PK (CpKP).

Na základě těchto podkladů bude vypracováno stanovisko SPOV PK k POH PK.  

3. Různé

Dne 26.4.2004 od 9:30 v budově Střední zemědělské školy, Národních mučedníků v Klatovech, pořádají Odbor rozvoje krajského úřadu v Plzni a Úhlava o.p.s. veřejné projednání Koncepce regionálního rozvoje venkova a zemědělství Plzeňského kraje v souvislosti s připravovaným vstupem do Evropské unie. Informace o Koncepci regionálního rozvoje venkova a zemědělství můžete najít na stránkách: http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=8249 

	SPOV PK se bude podílet na pořádání akce Pampeliška – celorepublikové setkání mládeže v Ejpovicích, které proběhne ve dnech 28. – 30. května 2004. SPOV PK bude zastupovat paní Válová. Součástí programu bude i seminář pro zástupce samosprávy (28.5. 2004 odpoledne). Pozvání na tuto akci bude rozesláno držitelům stuh soutěže Vesnice roku za práci s mládeží. (kontakty na držitele stuh dodá p. Křemenák)

Vzhledem k tomu, že SPOV PK se teprve „institucionálně“ ustanovuje nemůže na akci přispět finančně. Jako jedna z možností financování by mohla být žádost o příspěvek z Programu dotací Plzeňského kraje na projekty v oblasti kultury a cestovního ruchu. 


Jednání  výběrové komise POV proběhlo ve čtvrtek 15.4.2004. O průběhu jednání referoval p. Jiří Koreš:

	Poskytnutí podpory vybraným projektům musí schválit Rada Plzeňského kraje a poté i Zastupitelstvo. 


	Finanční dotace z POV se budou muset čerpat přesně podle smlouvy. To znamená, že nebudou muset být utraceny do konce kalendářního roku.


	Jedním z úkolů SPOV PK by mohlo být i  navržení priorit pro příští rok (např. u mikroregionálních projektů) pro výběr projektů v rámci POV a systém hodnocení projektů.



Členské příspěvky SPOV:

Jiří Koreš vypracoval přehled struktury členů SPOV a spočítal příspěvky jednotlivých fyzických i právnických subjektů. Naprostá většina členů je tvořena zástupci obcí a tomu odpovídá i struktura členských příspěvků. 

	Podle předsednictva SPOV PK by bylo vhodné strukturu členů rozšířit o kategorii Nestátní neziskové organizace – s odpovídající výší členského příspěvku (500 Kč). Ing. Křemenák vznese tento návrh na předsednictvu SPOV ČR. Toto stanovisko bude dáno na vědomí ostatním krajským organizacím SPOV. (Křemenák, CpKP)  


	SPOV PK se zabývalo zákonem č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), podle kterého obce nemohou být členy občanského sdružení. Podle předsednictva SPOV PK by se při tvorbě novely tohoto zákona mělo příslušné ustanovení změnit.

Předsednictvo SPOV PK vypracuje návrh pro SPOV ČR, aby dal návrh ke změně paragrafového znění tohoto zákona. (Vypracování návrhu zajistí p.Petráň)

	Předsednictvo SPOV PK schválilo návrh na změnu termínu schůze předsednictva SPOV PK, který se opět přesune na druhé úterý v měsíci. To znamená, že další schůze předsednictva SPOV PK proběhne 11.května 2004 od 15:00.


Zapsal:


Tomáš Svoboda

Ověřil:

Jiří Křemenák


