Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 13. 3. 2007 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Jiří Koreš, Tomáš Svoboda, Tomáš Havránek, Marie Nechutná, Tamara Salcmanová, Václava Kuklíková, Petr Klásek, Miroslava Válová, Stanislav Rampas, Ida Kaiserová, Klára Jančurová 


Program jednání:

1.
Informace z jednání předsednictva SPOV ČR
2.
Krajinotvorba a venkovská zeleň (host: Ing.Arch. Klára Jančurová)
3.
Krajské kolo soutěže Vesnice roku
4.
Různé



1. Informace z jednání předsednictva SPOV ČR 

????????

2. Krajinotvorba a venkovská zeleň

Ing. Arch. Klára Jančurová představila přítomným prezentaci „Krajina – náš vnější domov“. Předsednictvo se usneslo, že s laskavým souhlasem autorky prezentaci vystaví na stránky SPOV PK a že bude usilovat o organizaci seminářů na dané téma, které se budou týkat zejména zeleně v intravilánu obcí, zeleně v extravilánu obcí a hydrologie.


3. Krajské kolo soutěže Vesnice roku

Pan Stanislav Rampas informoval přítomné o znění propozic pro soutěž. V pravidlech zůstává ustanovení odstavce 1.1. v tomto znění „Soutěže se mohou účastnit všechny obce vesnického charakteru, které nemají statut města a  které mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice.“






Úkoly na nejbližší období:
	Rozeslat prostřednictvím elektronické pošty dopis obcím, který bude informovat o soutěži a jejích pravidlech a který bude obsahovat přihlášku do soutěže. + zjistit výši poplatku za účast v soutěži
	Nominovat členy komise – vyzvat: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

				                      Svaz knihovníků a informačních pracovníků
					          Ministerstvo pro místní rozvoj (adresovat panu 					          Vačkářovi)
					          Plzeňský kraj
					           Svaz měst a obcí ČR
					           Národní památkový ústav – územní odborné 					           pracoviště v Plzni


4. Různé

Předsednictvo se usneslo, že SPOV PK podá prostřednictvím obce Chanovice žádost o dotaci v rámci podprogramu Podpora obnovy venkova na organizaci dvou seminářů zaměřených na vzdělávání místních samospráv v oblasti Programu obnovy venkova. Celkový náklad na akci je předpokládán ve výši 100 000,- Kč. Projektovou žádost zpracuje sekretariát SPOV PK.

Předsednictvo zašle dopis SPOV ČR, kde bude formulovat svůj postoj ke změnám pravidel dotačních titulů pod hlavičkou Programu obnovy venkova (viz zápis z jednání předsednictva z 13. 2. 2007)

Dne 27. 3. 2007 v 16:30 se uskuteční schůzka zástupců SPOV PK s hejtmanem Plzeňského kraje panem  MUDr. Petrem Zimmermannem. Členy delegace budou Stanislav Rampas, Miroslava Válová, Václava Kuklíková, Tamara Salcmanová a Tomáš Svoboda. Tématem schůzky bude představení SPOV PK, soutěž Vesnice roku a Program stabilizace a obnovy venkova. Paní Salcmanová zajistí mediální výstup ze schůzky.




Zapsal: Tomáš Svoboda



Ověřil: Stanislav Rampas




