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Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Kartovarského kraje

Usnesení

Ze |7. zasedání Výboľu pro náľodnostní menšiny (vNM) Zastupitelstva Kaľlovaľského kľaje,
konaného dne 12. prosince 2018 od 14.00 v Multifunkčním centru v Březové u Sokolova

Přítomni: Mgr. Bc. Helena Hejnová' Alexander Vagin, Mariya Cheľevko, Antonín Klouda, Mgr'
Jiří Holan' Mgr. Hana Janischová, Attila Logodi, Emil Voľáč, Helena Pourová, Jaroslav Hlavša,
Ankhtuya Batsuuľi, Kľista Hrubá, Roman Kotilínek, Le Anh Phong - vizprezenční listina

omluvenĺ: Ing. Peteľ Surňák

Neomluveni: -

Ostatní zrĺčastnění:Mgr. Pavel Vaculík (zapisovatel), kpt. Mgr' Blanka Bláhová; Mgľ. Helena
Pačesová, Walteľ Simeon, Dejan Randjelovič

Jednání zahájila v 14:03 hod., a ukončila v 16:55 hod., Mgr. Bc. Helena Hejnová, předsedkyně
Výboru pro náľodnostní menšiny Zastupitelstva Kaľlovarského kľaje, která přivítala hosty.

Členové Výboru pľo národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kľaje nejpľve schválili
následující progľam:

Pľopľam iednání:

1) Zahájení, schválení programu apřizvaných hostů
2) Kontrola usnesení
3) odsouhlasení plánu práce na ľok 2019
4) Aktuality zděnivNM
5) Zhodnocení ľoku 2018, příspěvky od hostů z NM měst a obcĺ
6) Různé, diskuse
7) Úkoly' závěr

pro: |4 pľoti: 0 zdrželi se: 0

Ad. 1) Zaháiení a schváIení přizvanÝch hostů

usnesení č,.40ll2l18
Výbor pľo národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kľaje

o schvaluje
účast: kpt. Mgľ. B. Bláhové, Mgr.Heleny Pačesové, Dejana Randjeloviče a Walteľa Simeona jako
pŕizvanýchhostů na jednání Výboru pro národnostní menšiny v souladu s čl. III. bodem 3, Jednacího

řádu Výboľů Zastupitelstva Karlovarského kľaje.

pľo: 14 pľoti: 0 zđrželi se: 0



Ad. 2) Kontľola usnesení

Všechna usnesení výboľu byla splněna.

Ad.3) Odso í plánu práce na rok 2019

Člęnové po kľátké diskuzi jednomyslně přijali předsedkyn i navržený plan práce na příští rok.

usnesení č'.41112118
Výboľ pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovaľského kĺaje

o schvaluje

plán pľáce svých činností pro ľok 2019.

pro: 14 proti: 0 zdrŽeli se: 0

Ąd. 4' 5' 6, 7) Aktualĺtv z dění v NM. Zhodnocení ľoku 2018. Různé. diskuze. úkolv. závěr

K těmto bodům jednání nebyla přijata žádná usnesení

Další setkání výboru bude dle plánu dne2I.l.2019 na budově A KÚ v Karlových Varech'

V Karlových Varech dne 20.12.2018
Zapisovatel: Mgr. Pavel Vaculík

Mgr. Bc. Helena Hejnová v. ľ.

předsedkyně Výboru pľo náľodnostní menšiny
Zastupitelstva Kaľlovarského kľaj e
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Plán práce Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva
Karlovarského kraje pro rok 2oL9

Výbor pro národnostní menšiny, ktený byl zřízen v souladu s ustanovením 5 78, odstavec 2 zákona č.

t29l2o0o Sb., o krajích (krajské zŕízení|, se bude na jednání výboru scházet v roce 2019 nově vždy v
pondělí od 14.00 hodin v odsouhlasených termínech. Tento výbor tvoří zástupci nárbdnostních

menšin žijících v Kartovarském kraji a to menšiny vietnamské, slovenské, mad'arské, ruské,

ukrajinské, německé, romské, mongolské + zástupci politických stran. Výbor podporuje snahu o

zachování národních a kulturních tradic menšin, pořádá kulturní a společenská setkání a přenáší

informace a podněty z národnostních menšin členům Zastupitelstva Karlovarského kraje.

ÚkoIv VÝboru pro národnostní menšinv v roce 2019

1) Projednávat podněty a návrhy od zástupců národnostních menšin, tyto podněty řešit a zajistit

maxĺmá lní podporu přĺ řešení případných problém ů.

2) Propagovat a informovat společnost o životě a kulturních tradicích národnostních menšin v našem

krajĺ. Zabývat se přípravou Dne národnostních menšin' Přípravou gastronomických a kulturních

prezentací jed notlĺvých etnik.

3) Přípravou a vydáním kalendáře na rok 2o2O s národními recepty a příslovímijednotlivých etnik.

4) Setkávat se s ostatními Výbory a komisemi pro národnostní menšiny, které jsou zřizovány při obcích

Karlovarského kraje i jĺných, a předávat si poznatky zpráce těchto výborů.

5) Pořádáním výjezdních zasedání na významné akce národnostních menšin - dle potřeby

6) Plnit úkoly zadané výboru Zastupitelstvem Karlovarského kraje

Termíny VNM pro rok 2019

21..1.2019

1,7.3.2019

6.5.2019

26.8.2079 ? - příprava DNM - finalĺzace

7.9.2oI9 - Den národnostních menšĺn KarlovyVary

11..LI.2019

Předkládá:

Mgr. Bc. Helena Hejnová

předsedkyně Výboru pro národnostní menšĺny

Zastupitelstva Karlovarského kraje


