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Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 10.1.2005 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Václava Kuklíková, Marie Čápová, Karel Petráň, Jiří Koreš, Tomáš Svoboda



Program jednání:

1. Internetová platforma SPOV PK 
2. Projekt POV jako klíč k česko – bavorské spolupráci (diskuse k využití výstupů z projektu)
3. Různé


1. Internetová platforma SPOV PK

Ve čtvrtek 5.1.2006 proběhlo v sídle SPOV PK školení k administraci a využívání webových stránek SPOV PK (www.spov-pk.cz). V rámci školení byl představen návod k využívání webových stránek. Všechny dotazy a problémy, které se během semináře objevily budou do návodu zařazeny a náležitě vysvětleny. Návod k využívání bude vyvěšen na internetových stránkách SPOV PK. 

Administrací internetových stránek byl předsednictvem SPOV PK pověřen Tomáš Svoboda ve spolupráci s Jiřím Korešem.

Všechny informace, pozvánky a texty, které se týkají problematiky venkova a měli by být zveřejněny zasílejte prosím na adresu sekretariátu SPOV PK: tomas.svoboda.cpkp.cz. 

Předsednictvo SPOV PK pověřilo Václavu Kuklíkovou zpracováním podkladů ke krajskému kolu Vesnice roku a posláním těchto podkladů na sekretariát SPOV PK. Tyto podklady budou zavěšeny na webové stránky SPOV PK. 

2. Projekt "POV jako klíč k česko – bavorské spolupráci" 

Tomáš Svoboda informoval předsednictvo SPOV PK o stavu projektu. Předsednictvo SPOV PK uložilo Tomášovi Svobodovi, aby pro příští jednání předsednictva připravil podklady a výstupy z projektu. Následně proběhne diskuse k jejich dalšímu využití.

3. Různé

SPOV PK se usneslo, že současné logo, které mají internetové stránky SPOV PK, zůstane nezměněno. Na stránky SPOV PK bude také vyvěšeno nové logo SPOV. Logo SPOV bude využíváno v rámci veškeré další prezentace SPOV PK. 

Předsednictvo SPOV PK se usneslo, že delegování zástupce SPOV PK do předsednictva SPOV bude přesunuto na další jednání předsednictva SPOV PK (14.2.2006).
Předsednictvo SPOV PK pověřilo Tomáše Svobodu, aby na únorové jednání předsednictva SPOV PK pozval radního pro regionální rozvoj Ing. Jiřího Kalistu.    

Zpracoval:

Tomáš Svoboda (CpKP)

ověřil:

Ing. Jiří Křemenák 

