Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 13. 2. 2007 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Jiří Koreš, Tomáš Svoboda, Tomáš Havránek, Marie Nechutná, Tamara Salcmanová, Václava Kuklíková, Petr Klásek, Václav Petrů, Karel Petráň, Miroslava Válová, Jan Florian



Program jednání:

1.
Informace z jednání předsednictva SPOV ČR
2.
Prezentace projektu „Mladé nápady pro Český Západ“
3.
Náplň činnosti SPOV PK
4.
Různé


1. Informace z jednání předsednictva SPOV ČR 

Pan Václav Petrů a paní Tamara Salcmanová  informovali přítomné o obsahu jednání předsednictva SPOV ČR

- hlavní body jednání: petice „Iniciativa pro venkov“ – schválena Valnou hromadou SPOV    	                          ČR a v současné době již distribuována – proto nebyly přijaty změny, které navrhlo předsednictvo SPOV  PK
	                          Soutěž Vesnice roku – předsednictvo SPOV ČR se usneslo, že bude iniciovat změnu v  pravidlech soutěže ve smyslu změny ustanovení č. 1, které v současném znění  diskriminuje obce venkovského charakteru se statutem města. 

2. Prezentace projektu „Mladé Nápady pro Český Západ“

Paní Miroslava Válová a pan Jan Florian seznámili předsednictvo s projektem a některými podprojekty, které byly podpořeny. Předsednictvo vyjádřilo svoji podporu podobným iniciativám a vyjádřilo politování nad změnou dotačních pravidel (administrace projektů ministerstvem, horní hranice finanční částky na podporu jednotlivých projektů) pro další realizaci projektů s podporou POV. Předsednictvo považuje za důležité, aby byl tento názor spolu s prezentací projektu přednesen předsednictvu SPOV ČR. 
Předsednictvo SPOV PK je toho názoru, že jakákoliv změna pravidel dotačního titulu pod hlavičkou Programu obnovy venkova by měla být projednána s předsednictvem SPOV ČR resp. zástupce SPOV ČR by měl být v komisi, která podobné změny projednává.



3. Náplň činnosti SPOV PK

Úkoly na nejbližší období:
	v březnu začít pracovat na sestavování hodnotící komise pro krajské kolo soutěže Vesnice roku
	každý člen předsednictva osloví 3 obce, které se neúčastní soutěže, bude je informovat o smyslu a cílech soutěže a pokusí se je přesvědčit, aby se soutěže účastnily.
	každý člen předsednictva osloví 3 subjekty, které nejsou členy spolku a jejich členství by bylo přínosem. Předsednictvo tak začne pracovat na kvalitativním rozšiřování členské základny SPOV PK


Paní Tamara Salcmanová informovala přítomné o započaté medializaci SPOV PK a o možnosti přispívat jejím prostřednictvím do Plzeňského deníku. Tato možnost je po každém setkání předsednictva SPOV PK. 

4. Různé

Přítomní vedli diskuzi na téma krajinotvorby a venkovské zeleně – na návrh paní Václavy Kuklíkové bude na příští jednání předsednictva pozvána Ing. Arch. Klára Jančurová.

Miroslava Válová seznámila přítomné s knihou „Třebel obraz krajiny s bitvou“ a nabídla přítomným zapůjčení výstavy „Místa v srdci“.


Zapsal: Tomáš Svoboda

Ověřila: Miroslava Válová




