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KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje

                     Č. j.: 7/KV/12


U s n e s e n í
z 32. zasedání Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje
konaného dne 21. 3. 2012 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni:	Václav Černý, Václav Veselý, Štefan Varga, MUDr. Jana Kašparová, 
Oldřiška Dítětová


Omluveni:			Markéta Wernerová, Ing. Michal Pospíšil, Viktor David, Miroslav Egert


Neomluveni: 	0


Ostatní zúčastnění: 	0


Jednání zahájil v 15:05 hod. a ukončil v 15:55 hod. Václav Černý, předseda Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje.

Členové Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje schválili tento program:

1.	Schválení programu jednání
2.	II. Krajinná výstava v Chebu (Ing. Michal Pospíšil)
3.	Informace o připravovaném Mezinárodním semináři
4.	Různé


Program jednání:

Schválení programu jednání 

usnesení č. 46/03/12 
Členové komise schválili výše uvedený program jednání.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0


Dále pak pan předseda komise provedl kontrolu záznamu z minulého jednání, kdy nesplněné úkoly neshledal.




2) II. Krajinná výstava v Chebu (Ing. Michal Pospíšil)

pan Černý
Sdělil přítomným členům komise, že se tento bod odkládá na dubnové jednání z důvodu nepřítomnosti Ing. Michala Pospíšila, který se nemohl nynějšího jednání Komise pro vnější vztahy zúčastnit z neodkladných pracovních důvodů.

Členové Komise pro vnější vztahy berou tuto informaci na vědomí.



3) Informace o připravovaném Mezinárodním semináři

pan Černý 
Členové komise obdrželi před začátkem jednání informace o připravovaném Mezinárodním semináři (13. 4. 2012, zastupitelský sál krajského úřadu) v tištěné podobě. Pan Černý také uvedl, že všichni členové komise pro vnější vztahy dostanou písemnou pozvánku na tento seminář. Zúčastní-li se někdo z komise této akce, bude panem předsedou požádán, aby o jejím průběhu informoval i ostatní na dalším jednání komise.

Členové Komise pro vnější vztahy berou na vědomí.


Dále také všichni obdrželi vytištěný článek z internetových Krajských listů, který se zmiňuje o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Krymem.




V Karlových Varech dne 26. 3. 2012



Zapisovatelka:  Bc. Monika Veselá


								       
                                                                                                        vlastnoruční podpis
      Václav Černý, předseda
	Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje

