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KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje

                     Č. j.: 12/KV/12


U s n e s e n í
z 35. zasedání Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje
konaného dne 19. 9. 2012 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni:	Václav Veselý, Štefan Varga, MUDr. Jana Kašparová, Oldřiška Dítětová, 
	Viktor David, Miroslav Egert


Omluveni:			Václav Černý, Markéta Wernerová, Ing. Michal Pospíšil


Neomluveni: 	0


Ostatní zúčastnění: 	0


Poslední jednání Komise pro vnější vztahy ve volebním období 2008-2012 vedl pan Veselý, a to z důvodu nepřítomnosti předsedy pana Černého – náhlá hospitalizace v nemocnici. Jednání bylo zahájeno v 15:10 hodin a ukončeno v 16:15 hodin. 


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

Schválení programu jednání
Souhrn činnosti Komise pro vnější vztahy za volební období 2008-2012
Různé


Program jednání:

Schválení programu jednání 

Bod 3. Různé byl následovně rozšířen – Prosba o podporu aktivit sdružení Volkssolidarität od velvyslance ČR ve Spolkové republice Německo JUDr. Rudolfa Jindráka

usnesení č. 49/09/12 
Členové komise schválili výše uvedený program jednání i jeho rozšíření.

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Dále pak pan Veselý komise provedl kontrolu záznamu z minulého jednání, kdy nesplněné úkoly neshledal.
2) Souhrn činnosti Komise pro vnější vztahy za volební období 2008-2012

pan Veselý
Všichni členové komise elektronicky obdrželi před dnešním jednáním, s pozvánkou, písemný materiál „Souhrn činnosti Komise pro vnější vztahy ve volebním období 2008 – 2012“. Tento soupis byl zpracován tajemnicí na pokyn pana předsedy Černého. 

usnesení č. 50/09/12 
Členové Komise pro vnější vztahy vzali „Souhrn činnosti Komise pro vnější vztahy ve volebním období 2008 – 2012“ na vědomí bez dalších připomínek

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


3) Různé - Prosba o podporu aktivit sdružení Volkssolidarität od velvyslance ČR ve Spolkové republice Německo JUDr. Rudolfa Jindráka

pan Veselý
Tajemnice rozdala všem členům kopii dopisu od velvyslance ČR ve Spolkové republice Německo JUDr. Rudolfa Jindráka, ve kterém žádá hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného o podporu aktivit sdružení Volkssolidarität, regionálního spolku Oberland e.V.. Předseda představenstva zmíněného spolku Dr. Kuhnla zaslal panu velvyslanci osobní dopis s žádostí o pomoc při hledání seriózního partnera ke spolupráci v regionu Euregio Egrensis. Dřívější snahy ze strany sdružení Volkssolidarität o navázání spolupráce s partnerem z Kraslic a z Chebu ztroskotaly. Výše zmíněné sdružení se zabývá zapojením lidí se zdravotním postižením do běžného života při dodržení sociálně-pedagogických a zdravotně-politických aspektů (např. práce s lidmi postiženými demencí, chráněné bydlení, práce s mládeží, ambulantní péče apod.).

Proběhla diskuse na toto téma. 

pan Veselý, pan Egert a pan David
Pánové se domnívají, že by bylo vhodné požadavek sdružení Volkssolidarität projednat s panem Čermákem, náměstkem hejtmana pro oblast sociálních věcí. Ten by mohl vytipovat podobná zařízení v Karlovarském kraji a prostřednictvím svým nebo Komise pro vnější vztahy je kontaktovat s návrhem případné další komunikace. Roli Komise pro vnější vztahy pánové vidí spíše jako zprostředkovatelskou.

Ostatní přítomní členové komise s návrhem souhlasí.

Pan Veselý si tento bod vzal k vyřízení. Nicméně uzavření záležitosti vidí, vzhledem k právě skončenému volebnímu období, až v rámci činnosti komise budoucí.

Tajemnice bude ostatní členy komise informovat o případném výsledku ve věci do konce jejího mandátu.

Členové Komise pro vnější vztahy berou na vědomí.

usnesení č. 51/09/12 
Pověřuje pana Václava Veselého k dalšímu jednání ve věci podpory aktivit občanského sdružení Volkssolidarität, regionálního spolku Oberland e.V. v Karlovarském kraji.

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Závěrem jednání Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje poděkoval v zastoupení pana předsedy pan Veselý všem členům, vzhledem k ukončení jejího mandátu, za odvedenou práci a čtyřletou angažovanost v krajské přeshraniční komunikaci. 

Poděkoval slečně tajemnici za velmi dobré spravování chodu komise a poděkoval pak především panu předsedovi komise Václavu Černému za její příkladné vedení a osobní angažovanost. 

V neposlední řadě vyjádřil společné přání nabytí opětovného pevného zdraví panem předsedou.
V Karlových Varech dne 21. 5. 2012


Zapisovatelka:  Bc. Monika Veselá

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

