Karlovarský kraj
Zastupitelstvo kraje – Výbor pro národnostní menšiny

   Usnesení z 4. zasedání Výboru pro národnostní menšiny ( dále jen VNM ) dne 12.9. 2006 v budově A Krajského úřadu v Karlových Varech

                                               --------------------------------


Přítomni:  Ing.Vladimíra Melicharová, Stanislav Strmeň, Zdeňka Braunová, Emil Voráč,   Jana Jandová, Richard Šulko, Ing. Le Anh Phong
Nepřítomni: Ing. Peter Surňák, Ing.Jiří Červenka
Ostatní zúčastnění:  Mgr.Pavel Vaculík – zapisovatel výboru
Kontrola výsledků : -  dopis zastupitelstvu Chodova byl členům rozeslán 
- Obec Slováků spolupořádala 11.folklórní festival a slovenskou veselici
- v KV vzniká mobilní poradna pražské Organizace pro pomoc uprchlíkům
                              
S programem:   1) Projednání a schválení textu dopisu městu Chodov
                           2) Revize VNM v kraji
                           3) Diskuse nad návrhy členů
                           4) Ostatní, úkoly
                            
Jednání bylo usnášeníschopné  a členové VNM se shodli, navrhují a přijali  tato usnesení:

a ) v nepřítomnosti předsedy členové souhlasí, aby schůzi vedl Mgr.Vaculík ( viz.zápis 2. 05, )
b ) VNM souhlasí s programem bez připomínek
 c ) VNM požaduje změny v zápisech na usnesení ( viz.dnešní ) 
d ) VNM ad bod 1 schválil text dopisu Chodovu
e )  členové VNM navrhují podpořit dopis finanční pobídkou a ukládají předsedovi na nejbližším zastupitelstvu projednat vyčlenění příspěvku ( rozpočtovou změnu ) na podporu navrhovaných opatření v souvislosti s dopisem městu Chodov ( částku upřesní p.Voráč )
 f ) VNM doporučuje Zastupitelstvu KK a ukládá předsedovi k vyřízení, aby při sestavování rozpočtu na rok 2007 založilzaložilo VNM samostatnou kapitolu ( pod odborem kancelář hejtmana; ekonomickým ? )  na projekty a činnost NM dle zákona č.273/2001 ve znění zák.č.320/2002 Sb., kde VNM nebude příjemcem příspěvku z rozpočtu kraje a jen doporučovat.
g ) VNM ad bod 2 bere na vědomí informace z revize VNM v kraji – ze 76 obeslaných odpovědělo 56 obcí, jen v 6 příslib, ale VNM byly zřízeny jen v Krásně, Vintířově, Kraslicích a Starém Sedle, avšak moc nefungují ( dále RVPNM předá p.Šulko )
h ) VNM ad bod 3 ukládá centrální rozesílání všech záležitostí VNM  všem členům vždy s potvrzením přijetí ( Mgr.Vaculík ) a dohodli se na elektronickém předávání 
ch ) VNM ukládá svým zástupcům NM, že napíší články o svých komunitách a jejich činnostem pro potřeby webu i tiskovin KK ( s termínem do konce roku k Ing.Surňákovi )
i  ) VNM ad bod 4 ukládá R.Šulkovi poslat členům informace ke svému vystoupení na Zastupitelstvu KK
j ) příští zasedání VNM se navrhuje na 12.12.2006
různě různě  
Poté  Sokolovského    různě  

 Schválil: Ing.Červenka, v.r.                                          Dne 1314.9.06 zapsal: Mgr.Vaculík

