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KARLOVARSKÝ KRAJ
  .       Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje

                                               U s n e s e n í
ze 14. zasedání Výboru pro národnostní menšiny (VNM) Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 25.11.2010 od 14:30 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje.

                Přítomni : 
                      Mgr. Jiří.Holan, Krista Hrubá , Ing. Jiří Behenský, Emil Voráč, Alexej Ružejnikov, Ferdinand Bernáth , Ing. Le Anh Phong, Ing. Peter Surňák, Mariya Cherevko (příchod 15:30), Stanislav Strmeň, Jana Jandová, Olga Haláková  -   viz prezenční listina.	

Omluveni :   Miloslav Čermák (garant VNM), Milan Demeter	

Hosté:    
                      Dr.Ferenc Kulina (odchod 16:40), Attila Logodi, Miroslav Drobný (odchod 15:35), Bc.Tomáš Vymazal,Mgr.Karel Chaloupka

Ostatní zúčastnění:	Mgr.Pavel Vaculík (zapisovatel)

Jednání zahájil v 14:40 hod. a ukončil v 17:15 hod. předseda výboru Mgr. Jiří Holan.

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

1. 	Zahájení, schválení programu
2. 	Kontrola usnesení z minulého (12. a 13.) zasedání VNM
3. 	Řešení problému pasivity (nekomunikace) maďarské nár.menšiny
4. 	Informace o průběhu a závěrech konference „Integrace cizinců v KK“-Vaculík
5. 	Závěrečný účet Dne národnostních menšin II.- Surňák
6. 	Informace o průběhu „Výtvarné soutěže pro ZUŠ v kraji“-Haláková
7. 	Zhodnocení činnosti VNM za rok 2010
8.  Návrhy členů do plánu práce VNM na rok 2011
9. 	Různé, diskuze
10. Závěr, usnesení








Program jednání:

č.bodu 1) Zahájení, schválení programu
usnesení č.37/11/10 
Výbor pro národnostní menšiny souhlasí s navrženým programem jednání s úpravami (zahrnut bod vystoupení předsedy VNM Nejdek).
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0

č.bodu 2) Nalehavé vystoupení z Nejdku
Zápis:
Předseda VNM Nejdek p.Drobný spolu s pány Vymazalem a Chaloupkou předali členům Otevřený dopis proti návrhu změn a řešení pro SOŠ a SOU Nejdek, kde se vzdělává dle pánů i dost příslušníků NM. M.Drobný:“ VNM by měly být také o těchto věcech a ne jen o fotosoutěžích“. Mgr.Holan je po ozřejmujících informacích seznámil s aktuálním vývojem a VNM k věci přijal toto usnesení:

usnesení č. 38/11/10 
Výbor bere na vědomí informace p.Miroslava Drobného, předsedy VNM Nejdek a zastupitele města Nejdek a doporučuje zastupitelstvu KK, konanému dne 9.12.2010 zachování SOŠ a SOU Nejdek v plném rozsahu z důvodů sociálního a národnostního rozměru.
 pro:
10
proti:
0
zdržel se:
1

č.bodu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání VNM 
Zápis:
Byla provedena kontrola předchozích usnesení:  
	i usnesení Kontrolního výboru č. 112/08/10
	Všechny ostatní úkoly byly splněny, výtvarná soutěž probíhá, nový plán práce se tvoří.


usnesení č. 39/11/10 
Výbor bere na vědomí informace k plnění jednotlivých usnesení a VNM bere na vědomí i vytknuté formální nedostatky usnesení č.20/06/10 -  proběhlo.
 pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
 

č.bodu 4) Řešení problému pasivity (nekomunikace) maďarské národnostní menšiny
Zápis:
Zasedání výboru se zúčastnili i zástupci Svazu Maďarů OJ Teplice předseda Dr.František Kulina a p.Atilla Logodi. Prostor pro vyjádření dostal nejprve člen VNM p.Ferdinand Bernáth, který nakonec pro své pracovní vytížení v zahraničí na své členství ve výboru rezignoval.Hosté poskytli informace o strategii práce a poboček Svazu Maďarů v kraji a seznamovacího slova se ujal i budoucí nový člen p.Logodi z Chodova. Dr.Kulina osvětlil důvody svého prozatímního fungování ve výboru. 

usnesení č. 40/11/10 
Výbor pro národnostní menšiny bere na vědomí rezignaci F.Bernátha z důvodu svého pracovního zaneprázdnění a navrhuje zastupitelstvu KK schválit Dr.F.Kulinu jako prozatímního člena VNM za maďarskou národnostní menšinu s místním nástupcem p.A.Logodim.
pro:
10
proti:
1
zdržel se:
1


č.bodu 5) Informace o průběhu a závěrech konference „Integrace cizinců v KK“ 

Usnesení k tomuto bodu jednání nebylo přijato.


č.bodu 6) Závěrečný účet Dne národnostních menšiny II. 
Zápis:
Ing.Surňák uzavřel vyúčtování Dne národnostních menšin – II. ročník v prostorách hotelu Thermal Karlovy Vary a podal dovysvětlující informace. Dále VNM diskutoval o možnostech dalšího ročníku úspěšné akce, kdy např. pí.Haláková spolu s Ing. Behenským nabízeli zajistit podklady k možnosti podat si žádost (p.Kovář) o grant na konání akce např. v Cíli 3 Euregia Egrensis aj.

usnesení č.41/09/10 
Výbor souhlasí s uzávěrkou DNM II. a pověřuje navrhovatele a další prověřením možného podání žádosti o dotaci.
pro:
10
proti:
0
zdržel se:
2


č.bodu 7) Informace o průběhu „Výtvarné soutěže pro ZUŠ v kraji“
Zápis
Informace podala paní Olga Haláková i Mgr.Vaculík, který přítomné seznámil s faktem, že dosud nepřišel ani jediný obrázek. Výbor navrhl soutěž aktivovat. 
  
usnesení č. 42/11/10
Výbor ukládá zapisovateli znovu obeslat ZUŠ v kraji s informací o blížícím se termínu ukončení výtvarné soutěže vyhlášené VNM.  
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0


č.bodu 8) Zhodnocení činnosti VNM za rok 2010
Zápis
Mgr.Holan shrnul činnosti výboru za rok 2010 a nastínil práci v roce následujícím - např.inicioval další setkání s ostatními VNM v kraji. Prostor dostali i ostatní členové.
   
usnesení č. 43/11/10 
Výbor bere na vědomí s uspokojením informace zhodnocující činnost za rok 2010.
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0







č.bodu 9) Návrhy členů do plánu práce VNM na rok 2011
Zápis
Se svými návrhy seznamovali ostatní jen někteří členové, kdy definitivní podoba plánu práce pro rok 2011 se bude tvořit na prvním pracovním zasedání, na které byli již tradičně členové pozváni A.Ružejnikovem do prostor Gruzínské restaurace, Kolmá 7, K.Vary – proběhne dne 4.2. od 14.30 2011.

usnesení č. 44/11/10 
Výbor ukládá svým členům na příští jednání vypracovat harmonogram konání akcí, které by mohly být zahrnuty do Plánu práce výboru.
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0







č.bodu 10) Různé, diskuze
Zápis
A.Ružejnikov informoval výbor o plánovaných akcích pravoslavných věřících; K.Hrubá Svazu Němců, Ing.Surňák Obce Slováků, Mgr.Vaculík připomněl navrhovanou spolupráci i pozvání Asociace Ukrajinců v Polsku, p.Strmeň navrhl putovní výstavu naší fotosouteže aj. 
Navrhovány byly další inovace..  

usnesení č. 44/11/10 
Výbor bere na vědomí předané informace a pověřuje pí.Cherevko zkontaktováním Asociace Ukrajinců v Polsku i aktualizací navrhovaného.  
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
1

č.bodu 11) Závěr, usnesení
viz jednotlivé body.



V Karlových Varech dne 29.11.2010 
Zapisovatel: Mgr. Pavel Vaculík




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


