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                      Karlovarský kraj 
          Zastupitelstvo kraje – Výbor pro národnostní menšiny

   Usnesení z 4. zasedání Výboru pro národnostní menšiny ( dále jen VNM ) dne 24.9. 2007,  
                organizovaného jako výjezdní, za národnostními menšinami v Chebu

                                               --------------------------------

Přítomni:  Ing. Vladimíra Melicharová, Stanislav Strmeň,  Zdeňka Braunová,   Jana Jandová, Ing. Le Anh Phong, Richard Šulko, Ing.Peter Surňák

Nepřítomni: (omluveni) Emil Voráč, Ing.Jiří Červenka

Ostatní zúčastnění:  Mgr. Pavel Vaculík – zapisovatel výboru; dr.Andrej Sulitka, dr.Milan Pospíšil -RVPNM

Kontrola usnesení :   -  návrhy na činnost předložili jen p.Šulko a pí.Jandová
   -  Ing.Le Anh Phong splnil slovo a zajistil vietnamské futsalové mužstvo na turnaj     
      v Sokolově i spoluorganizoval dnešní výjezd do Chebu
   -  Ing.Surňák a Obec Slováků spoluorganizovali 12.folklórní festival a slovenskou veselici
                      
S programem:    1) Pozvání k Němcům
                            2) Výměna zkušeností s chebskou Komisí MěÚ pro národnostní menšiny
                            3) Chystaný Multikulturní večer v KK
                            4) Pozvání k Vietnamcům

                            

Jednání bylo usnášení schopné, členové VNM souhlasili s programem jednání  a  shodli se, navrhují a přijali  tato usnesení:


a) VNM vyslechl  prezentaci i problémy a viděl chebské prostory hostitelského Svazu Němců-region Chebsko , 
b) informace o konkrétních činnostech, podněty a obohacující výstupy si navzájem předali členové chebské městské komise i krajského Výboru pro národnostní menšiny 
c) VNM se rozhodl více využívat těchto výjezdních a inspirativních zasedání
 d) data k podobným orgánům obcí a krajů v republice podali oba pánové z Rady vlády pro národnostní menšiny, předali Zprávu o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2006 a vybídli k porovnáváním
 e) VNM se rozhodl a doporučuje potřebu schválení oficiálních stanovisek a materiálů s cizineckou a národnostní  tématikou orgány kraje 
 f)  VNM vybídl a pozval přítomné k aktivní účasti na Multikulturním večeru na KÚ dne 5.10. od 17.00
 g)  VNM se také zúčastnil vietnamských oslav svátku Tet Trung Thu na Svatém Kříži za účasti p.velvyslance aj.
 h)  příští zasedání VNM se navrhuje na začátek prosincezaložil na KÚ KK.
různě různě  
Poté  Sokolovského    různě  




 Schválil: Ing.Červenka, v.r.                                          Dne 27.913.07 zapsal: Mgr.Vaculík

