                      Karlovarský kraj 
          Zastupitelstvo kraje – Výbor pro národnostní menšiny

   Usnesení z 5. zasedání Výboru pro národnostní menšiny ( dále jen VNM ) dne 12.12. 2006 v budově A Krajského úřadu v Karlových Varech

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

Přítomni:  Ing.Vladimíra Melicharová, Stanislav Strmeň, Ing.Peter Surňák, Emil Voráč,   Jana Jandová, Richard Šulko, Ing. Le Anh Phong, Ing.Jiří Červenka
Nepřítomni: Zdeňka Braunová, Ing.Andrejkiv – není členem VNM
Ostatní zúčastnění:  RNDr.Pospíšil, Mgr. Klípa, Věra Marková, Josef Kertész, Mgr.Pavel Vaculík – zapisovatel výboru
Kontrola výsledků :  -  vyústěním výjezdu je pozvání zástupců města Chodova  
   - podklady ke své komunitě dosud předložil jen p.Šulko
   - informace k vystoupení p.Šulka na zastupitelstvu byly členům zaslány
                              
S programem:   1) Úvod
                            2) Prezentace Rady vlády pro národnostní menšiny – RNDr.Pospíšil
                            3) Možnosti financování ze SROPu – ing.Andrejkiv
                            4) Diskuze – přizváni jsou zástupci Chodovské radnice
                            
Jednání bylo usnášeníschopné a členové VNM se ( po tří hodinovém jednání ) shodli, navrhují a přijali  tato usnesení:

a ) VNM souhlasí s programem se změnami: místo bodu 3 zařadit - Informace Ing.Surňáka ke stránkám VNM na webu KK,  a doplnit o bod 5 – Kontrola usnesení
b ) VNM ad bod 2,3 bere na vědomí informace z Rady vlády pro NM, možnosti dotací i ze SROPu a zprávu Ing.Surňáka k problémům webu 
 c ) VNM ukládá tajemníku rozeslat členům kontakty na měsíčník Karlovarský kraj, Ing.Stráskou a tiskové mluvčí 
d ) VNM ukládá tajemníku rozeslat členům termíny konání zastupitelstva KK v roce 2007
e )  členové VNM navrhují podpořit pružnost aktualizací stránek VNM – vyřídí předseda
 f ) členové VNM odhlasovali, že nemá smysl sestavovat Plán práce a harmonogram není prioritou VNM    -  Pro: 1     Proti : 6    Zdrželi se: 1
g) VNM ukládá tajemníku průběžně zajišťovat další informace k vyhlašovaným dotacím na KÚ využitelným i NM
h ) VNM doporučuje pokračovat ve výjezdních zasedáních, kdy se tajemníku mohou předkládat návrhy na další možná konánízaložil
i )  VNM ad bod 4 bere na vědomí argumenty radnice a doporučuje dále prohlubovat vzájemnou komunikaci, informovanost a zainteresovanost na problémech
j )  VNM ad bod 5 překontroloval předchozí usnesení
k )  příští zasedání VNM se navrhuje na 16.1.2007 od 15.00 na KÚ.
různě různě  
Poté  Sokolovského    různě  
Požehnané svátky !



 Schválil: Ing.Červenka, v.r.                                          Dne 1314.12.06 zapsal: Mgr.Vaculík

