Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 10. 4. 2007 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

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


Program jednání:

1.
Informace z jednání předsednictva SPOV ČR
2.
Krajské kolo soutěže Vesnice roku
3.
Jmenování zástupce SPOV PK do pracovní skupiny Venkov k aktualizaci PR PK  
4.
Různé



1. Informace z jednání předsednictva SPOV ČR 

Pan Stanislav Rampas informoval přítomné o projednávaných tématech:
- rozpočtové určení daní
- integrace obcí
- petice „Iniciativa pro venkov“
- místní akční skupiny – slučování

2. Krajské kolo soutěže Vesnice roku

Pan Stanislav Rampas informoval přítomné o výsledcích setkání zástupců SPOV PK s hejtmanem Plzeňského kraje panem Petrem Zimmermannem.

Soutěž bude finančně zajištěna Plzeňským krajem – ceny, auto. Krajské kolo proběhne pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje.

Informace o soutěži budou poskytnuty ke zveřejnění ve zpravodaji Plzeňského kraje a na jeho www stránkách.

Předsednictvo dále zmocňuje předsedu ke všem krokům nutným ke splnění termínového kalendáře soutěže Vesnice roku včetně nominací členů hodnotící komise.



3. Jmenování zástupce SPOV PK do pracovní skupiny Venkov k aktualizaci   PR PK  

O nominaci projevila zájem paní Ida Kaiserová a pan Petr Klásek. Předsednictvo se usneslo, že jako člen pracovní skupiny bude nominován pan Klásek a jako náhradnice paní Kaiserová s tím, že pan Klásek se v pracovní skupině pokusí vyjednat možnost účasti na jednáních také pro paní Kaiserovou.


Hlasování 7/0/0  pro/proti/zdržel se


4. Různé

Předsednictvo schválilo návrh smlouvy mezi SPOV PK a CpKP ZČ o zajišťování sekretariátu a doporučilo předsedovi smlouvu k podpisu. Ústně byla uzavřena dohoda, že CpKP ZČ bude vykonávat i činnosti mimo předmět smlouvy za předpokladu, že k výkonu takových činností vysloví odpovědná osoba souhlas.

Hlasování 7/0/0  pro/proti/zdržel se

Předsednictvo se také usneslo, že SPOV PK odebere 100 kusů časopisu Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu v celkové ceně 8000,- Kč a bude je distribuovat případným zájemcům v rámci seminářů o krajinotvorbě.

Hlasování 7/0/0 pro/proti/zdržel se

Úkoly:
Rozeslat členům předsednictva projektovou žádost, kterou podala obec Chanovice na MMR a dostupné analýzy k rozpočtovému určení daní.

Návrhy, nápady a témata k projednávání na předsednictvu je možné zasílat mailem do sekretariátu spolku.

Další jednání předsednictva SPOV PK se uskuteční dne 22. 5. 2007. – bude zvýrazněno v pozvánce.


Zapsal: Tomáš Havránek



Ověřil: Stanislav Rampas




