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KARLOVARSKÝ KRAJ
  .       Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje

                                               U s n e s e n í
z 12. zasedání Výboru pro národnostní menšiny (VNM) Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 2.9.2010 od 14.30 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje.

               Přítomni : 
Mgr. Jiří.Holan, Krista Hrubá (odchod 14:50 hod.), Ing. Jiří Behenský, Emil Voráč, Alexej Ružejnikov, Milan Demeter, Ing. Le Anh Phong, Ing. Peter Surňák, Maria Cherevko, Stanislav Strmeň, Jana Jandová, Miloslav Čermák  -   viz prezenční listina.	

Omluveni :    Olga Haláková	

Nepřítomni: Ferdinand Bernáth

Hosté:    
Mgr. Blanka Bláhová, Mgr. Jiří Matouš, Nguyen Dung.	

Ostatní zúčastnění:	Petra Maněnová (zapisovatelka)

Jednání zahájil ve 14.35 hod. a ukončil v 17:45 hod. předseda výboru Mgr. Jiří Holan.

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

1. 	Zahájení, schválení programu
2. 	Představení nového člena VNM
3. 	Vystoupení styčného důstojníka Policie ČR pro NM - seznámení s náplní jeho práce
4. 	Kontrola usnesení z minulého zasedání VNM
5. 	Vyhodnocení fotosoutěže a realizace výstavy došlých snímků
6. 	Zpráva o vyhlášení výtvarné soutěže pro ZUŠ v kraji
7. 	Finalizace příprav „Dne národnostních menšin 2010“
8. 	Různé, diskuze
9. 	Závěr, usnesení








Program jednání:

1) Zahájení, schválení programu
usnesení č.27/09/10 
Výbor pro národnostní menšiny souhlasí s navrženým programem jednání.
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0


2) Představení nového člena VNM 
Zápis:
Předseda, Mgr. Holan představil nového člena Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje, a to Ing. Jiřího Behenského. Pan Miloslav Čermák, náměstek hejtmana  pro oblast sociálních věcí a garant výboru informoval členy výboru, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém jednání dne 17.6.2010 vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Jany Petříkové, členky výboru, a zároveň zvolilo pana Ing. Jiřího Behenského novým členem výboru.  

usnesení č. 28/09/10 
Výbor bere na vědomí informace o rezignaci Mgr. Jany Petříkové a zvolení nového člena výboru.
 pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
 


3) Vystoupení styčného důstojníka Policie ČR pro NM – seznámení s náplní jeho práce
Zápis:
Na zasedání výboru byli pozváni a zúčastnili se kpt. Mgr. Blanka Bláhová z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor SKPV, Karlovy Vary a plk. Mgr. Jiří Matouš.
Hosté poskytli informace o strategii práce Policie ČR ve vztahu k národnostním menšinám.  Seznámili výbor s pozicí a úkoly styčného důstojníka Policie ČR pro práci s menšinami a fungováním týmu, který byl sestaven.  Hosté hovořili o své činnosti a cílech, odpovídali na dotazy členů výboru a dále projevili zájem o navázání spolupráce se zástupci jednotlivých národnostních menšin. Závěrem předali členům výboru kontaktní informace. 

usnesení č. 29/09/10 
Výbor bere na vědomí informace poskytnuté zástupci Policie ČR.
pro:
10
proti:
0
zdržel se:
0



4) Kontrola usnesení z minulého zasedání VNM 
usnesení č.30/09/10 
Byla provedena kontrola následujících usnesení: 
	
	Usnesení č. 08/02/10:

Prezentace čínských fotografů. Úkol ukončen pro nemožnost realizace - vyřazeno ze sledování.
	Usnesení č. 20/06/10:

Obec Slovákov v Karlových Varech, která je organizátorem DNM podala žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu národnostních menšin. Úkol splněn.
	Usnesení č. 23/06/10

Zpráva organizačního výboru pro Den národnostních menšin o stavu příprav DNM v roce 2010. Úkol trvá – přípravy probíhají.
	Usnesení č. 24/06/10
Projednání organizace a přípravy vyhlášení výtvarné soutěže pro ZUŠ v kraji. Úkol trvá – příprava probíhá.
	Usnesení č. 25/06/10

Zpráva o průběhu fotografické soutěže.  Úkol trvá – soutěž ukončena, bude realizována výstava fotografií, vyhodnocení soutěže a předání cen. 
	Usnesení č. 26/06/10 

Účast zástupců výboru na Maďarském kulturně – společenském jaru. Úkol splněn - zúčastnili se pan Ružejnikov a Mgr Holan.  

pro:
10
proti:
0
zdržel se:
0

5) Vyhodnocení fotosoutěže a realizace výstavy došlých snímků 
Zápis:
Členové výboru provedli vyhodnocení fotosoutěže  „Ze života národnostních menšin – III. ročník“.  Setkání pořadatelů soutěže s autory fotografií a předání cen proběhne na mimořádném jednání výboru. Fotografie budou vystaveny jednak v den konání Dne národnostních menšin v prostorách hotelu Thermal Karlovy Vary, dále pak v měsíci říjnu 2010 ve vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje.

usnesení č. 31/09/10
Výbor schvaluje vyhodnocení fotosoutěže a souhlasí s realizací výstavy soutěžních fotografií.
pro:
10
proti:
0
zdržel se:
0


6) Zpráva o vyhlášení výtvarné soutěže pro ZUŠ v kraji
Zápis
Paní Olga Haláková prostřednictvím zapisovatelky výboru odeslala k projednání text vyhlášení výtvarné soutěže, která bude probíhat v období září 2010 až prosinec 2010. Výbor provedl poslední úpravy textu vyhlášení soutěže a podmínek, za kterých bude soutěž probíhat. 
  
usnesení č. 32/09/10
Výbor schvaluje vyhlášení výtvarné soutěže pro ZUŠ v kraji.  
pro:
10
proti:
0
zdržel se:
0


7) Finalizace příprav „Dne národnostních menšin 2010“
Zápis
Ing. Peter Surňák předal členům výboru návrh pozvánek na Den národnostních menšin 2010 a informoval o plánovaném programu a průběhu tohoto dne. Za účelem dalších příprav a realizace Dne národnostních menšin proběhne setkání organizačního výboru (sestaveného za účelem příprav Dne národnostních menšin) v následně dohodnutém termínu.
   
usnesení č. 33/09/10 
Výbor bere na vědomí informace o přípravách Dne národnostních menšin.
pro:
10
proti:
0
zdržel se:
0







8) Různé, diskuze
Zápis
Mgr. Holan informoval výbor o žádosti, kterou obdržel od zástupce Města Nová Role. Žádost je zaměřena na poskytnutí prostor k výuce vietnamského jazyka pro vietnamské děti žijící na území kraje. Předseda výboru předá žadateli kontakt na osoby, které mohou nabídnout prostory k pronajmutí. 
Předseda informoval výbor o akci zasvěcení buddhistického chrámu a nutnosti účasti zástupců výboru na této akci, dále pak o možnosti účasti na semináři zaměřeném na kiberšikanu, který organizuje Karlovarský kraj dne 15.9.2010.  

usnesení č. 34/09/10 
Výbor bere na vědomí informace předané předsedou výboru.  
pro:
10
proti:
0
zdržel se:
0





9) Závěr – usnesení
Viz jednotlivé body.


V Karlových Varech dne 2.9.2010 
Zapisovatel: Petra Maněnová, DiS.




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


