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KARLOVARSKÝ KRAJ
  .       Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje



                                               U s n e s e n í A Blanka Patočková  V případě, že výbor nebude usnášeníschopný, uvede se označení „Zápis“ a nebudou přijata žádná usnesení. 
z 9. A Blanka Patočková  nepřerušovaná číselná řada po celé volební období
	 v případě, že nebyla použita souvislá číselná řada, dopočtou se doposud uskutečněná zasedání a  na tento dopočet se naváže dalším zasedáním  zasedání Výboru pro národnostní menšiny (VNM) Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 25.2. 2010 od 14.00 hodin na Krajském úřadě v Karlových Varech


                Přítomni : Mgr.Jiří.Holan, Olga Haláková (odchod 16.30), Emil Voráč, Stanislav Strmeň, Krista Hrubá (příchod 14.15), Milan   Demeter, Alexej Ružejnikov (příchod 14.30), Mariya Cherevková, Jana Jandová, Ing.Le Anh Phong (příchod 14.07),  Ing.Peter Surňák, Ferdinand Bernáth (odchod 16.15), Miloslav Čermák (garant VNM)-odchod 15.35,  viz.prezenční listina	

Omluveni :    Mgr. Jana Petříková	

Hosté:    Dr.Ferenc Kulina-Svaz Maďarů Teplice, Petra Maněnová Dis (OSV).	

Ostatní zúčastnění: A Blanka Patočková  mezi tyto osoby patří např. hosté, zapisovatel/ka 	Mgr. Pavel Vaculík (zapisovatel)


Jednání zahájil ve 14.05 a ukončil v 16.55 předseda výboru Mgr.J.Holan, který přivítal přítomné a představil hosty jednání. A Blanka Patočková  V případě, že výbor nebude usnášeníschopný, tato skutečnost se poznamená. 

Členové  Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje obdrželi následující program: 

1) Zahájení, schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání VNM
3) Organizační přípravy 3.ročníku fotosoutěže VNM (vyhlášení,termíny,návrhy na ceny, prezentace  
     snímků aj.)
4) Dořešení a přípravy Dne národnostních menšin(prostory,program,účast aj.)
5) Program příštího setkání s kanceláří RVPNM Úřadu vlády
6) Různé, diskuze
7) Shrnutí- úkoly,závěr, usnesení


Předseda VNM Mgr.Holan zdůvodnil drobné přesuny bodů programu z časových důvodů a navrhl posun všech čtvrtečních zasedání výboru ze 14.00 na 14.30 hod.

pro:
10
proti:
0
zdržel se:
1



Program jednání:


Zahájení, schválení programu

usnesení č.06 A Blanka Patočková  nepřerušovaná číselná řada po celé volební období
 v případě, že nebyla použita souvislá číselná řada, začne se od č. 01
	 v případě, že byla použita souvislá číselná řada, bude se pokračovat v dosavadním číslování /02 A Blanka Patočková  označení měsíce, např.: 09   /10 A Blanka Patočková  označení roku  
Výbor pro národnostní menšiny souhlasí s navrženým jednáním dle programu i s přesuny témat a začátku zasedání.
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Kontrola úkolů z minula

usnesení č.07/02/10 
Jednotlivé úkoly byly splněny, úkol medializace Dne národnostních menšin v Krajských listech trvá, Mgr.Vaculík podal informaci o sdělení tiskové mluvčí, náměstek p.Čermák slíbil do příštího zasedání nápravu
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zdržel se:
0



Organizační přípravy 3.ročníku fotosouteže VNM

usnesení č. 08/02/10 
Výbor pro národnostní menšiny se dohodnul a schválil plán vyhlášení, termíny,prezentaci aj. pro letošní 3.ročník fotosoutěže VNM Ze života národnostních menšin

S.Strmeň, jako osoba zodpovědná, navrhl priority pro rok 2010 a za podnětné diskuze členů se řešily i otázky prezentace, instalace, termínů, inovace cen vítězům, aktualizace diplomů aj. Pro obměnu cen padaly návrhy na fotoalba, fotopapír, flash disky aj., kdy nedořešena zůstala záležitost financování nových cen, protože ceny z minulých ročníku byly bezplatně věnovány odborem kultury. Novou akcí VNM na rok 2010, která byla již avizována, je výtvarná soutěž pro ZUŠ, kdy zodpovědnou osobou a přípravou podmínek soutěže byla pověřena p.Haláková, Mgr.Holan zajistil seznam ZUŠ v kraji a realizace je plánována v termínu od 1.9. do 31.12. 2010 s prezentací a vyhodnocením v roce příštím.
Jinou inovací pro fotosoutěž je možná účast čínských fotografů, kterou v Číně domluvil náměstek p.Čermák. Jako termín vyhlášení byl stanoven 15.duben, ukončení 30.červenec, měsíc srpen na vyhodnocení a přípravy instalace, kdy zahájení výstavy ve vestibulu KÚ proběhne dne 2.září.

pro:
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	Dořešení a přípravy Dne národnostních menšin


usnesení č. 09/02/10 
Výbor pro národnostní menšiny si za věcné diskuze určil zodpovědné členy tzv.Organizačního výboru pro Den národnostních menšin 2010 a jmenováni byli J.Jandová, O.Haláková, Ing.P.Surňák, E.Voráč a A.Ružejnikov. 
Diskutovalo se hlavně o prostorech pro konání, o programu DNM a možnostech využití sálu. Pí.Jandová informovala o svém jednání s ředitelem KV Arény a podmínkách i nabídce reklamy, Ing.Surňák o možnostech sálu v Nové Roli, Mgr.Vaculík přinesl informaci o zájmu vedení města Sokolova po konání akce v Sokolově aj. Argumentem rozhodujícím budou finance a účinkující, kdy přítomní členové nabízeli svou spoluúčast včetně finanční aj. Pí.Haláková navrhla oslovit dopisem všechny obce kraje (taktéž velké firmy). P.Čermák přišel s nápadem putovního místa konání DNM různě v kraji. Stanovena byla první schůzka organizačního výboru na 8.3. od 14.30 ve vyšetřovací místnosti (hned vedle vchodu) budovy C KÚ a též pravidelné informování ostatních členů výboru na řádných zasedání VNM. Domluvena bude schůzka též s primátorem K.Varů aj. Řešila se  otázka zastřešení, dostupnosti, zaměření, otázky ekonomické, programové, organizační aj. avšak s nejednoznačným výsledkem, který se musí urychleně dořešit. Náměstek Čermák slíbil zjistit konečnou sumu nájmu v KV Aréně a Hornickém domě v Sokolově. Dopis obcím aj.připraví organizační výbor, konkrétní zajištění např.programu členové VNM připraví do příštího zasedání.

pro:
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proti:
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	Program příštího setkání


usnesení č.10/02/10 
Členové Výboru pro národnostní menšiny souhlasili, že si připraví dotazy aj. na Mgr.Klípu a dr.Pospíšila z kanceláře Rady vlády pro národnostní menšiny.

pro:
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proti:
0
zdržel se:
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Různé, diskuze

usnesení č.11/02/10 
Výbor pro národnostní menšiny vzal na vědomí níže zmíněné.

Dr.Kulina informoval o akcích Maďarů a porovnal jednání Výboru pro národnostní menšiny Ústeckého kraje s naším a vyjádřil se velmi pochvalně.
A.Ružejnikov spolu s M.Cherevkovou pozvali na oslavy pravoslavných Velikonoc.
Mgr.Vaculík informoval mj.o chystaném a toužebně očekávaném vzniku Centra pro integraci cizinců přes Ministerstvo vnitra také v KK (www.suz.cz) , rozloučil se a objasnil svou dlouhodobou nepřítomnost z důvodu těžké operace nohy, kdy ho zastoupí sl.Maněnová (petra.manenova@kr-karlovarsky.cz). 


pro:
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proti:
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0

Shrnutí-úkoly, závěr, usnesení
 viz.výše 



V Karlových Varech dne 26.února 2010 
Zapisovatel: Mgr.Pavel Vaculík





                                                                                  Mgr. Jiří Holan, předseda
  	Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje


