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KARLOVARSKÝ KRAJ
  .       Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje


U s n e s e n í
z 8. zasedání Výboru pro národnostní menšiny (VNM) Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 7.ledna 2010 od 14.00 hodin v gruzínské restauraci Pirosmani v Karlových Varech


                Přítomni : Mgr.Jiří.Holan, Olga Haláková, Emil Voráč, Stanislav Strmeň, Krista Hrubá (příchod 14.53), Milan   Demeter, Alexej Ružejnikov, Mariya Cherevková, Jana Jandová, Ing.Le Anh Phong,  Ing.Peter Surňák, Ferdinand Bernáth  viz.prezenční listina	

Omluveni :   Miloslav Čermák (garant VNM), Mgr. Jana Petříková	

Neomluveni: 	

Ostatní zúčastnění:	Mgr. Pavel Vaculík (zapisovatel)


Jednání zahájil ve 14.25 a ukončil v 17.40 předseda výboru Mgr.J.Holan a dále pokračovala druhá neoficiální část zasedání a oslav pravoslavných Vánoc.

Členové  Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program: 

1) Zahájení, schválení programu
2) Tvorba plánu práce na rok 2010
3) Různé, diskuze
4) Shrnutí- úkoly,závěr, usnesení


Předseda VNM Mgr.Holan navrhl rozšíření o kontrolu úkolů z minulého jednání

pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0



Program jednání:


Zahájení, schválení programu

usnesení č.01/01/10 
Výbor pro národnostní menšiny souhlasí s navrženým jednáním dle programu

pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0




Kontrola úkolů z minula

usnesení č.02/01/10 
Jednotlivé úkoly byly splněny, úkol medializace Dne národnostních menšin v Krajských listech trvá

pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0



Tvorba plánu práce na rok 2010

usnesení č. 03/01/10 
Výbor pro národnostní menšiny se dohodnul a schválil plán práce na rok 2010

VNM si stanovoval priority pro rok 2010 a za podnětné diskuze tvořil program a plán práce. Shodl se v pokračování úspěšných akcí z minulého období, inovací je výtvarná soutěž pro ZUŠ a další. Plán byl ke spokojenosti všech sestaven a bude členům rozeslán ještě elektronicky k celkové finalizaci a příp.dodatkům, tak aby mohl být v termínu předložen zastupitelům.

pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0


	Různé, diskuze


usnesení č. 04/01/10 
Výbor pro národnostní menšiny si určil zodpovědné členy za jednotlivé akce, dohodl se na termínech konání i vzal na vědomí další návrhy na činnost – propagační materiály, výjezdy, jednotlivé akce NM, školení pro NM, průzkum potřeb NM, spolupráce s ostatními VNM aj.

pro:
11
proti:
0
zdržel se:
1


	Shrnutí, závěr


usnesení č. 05/01/10 
Členové Výboru pro národnostní menšiny vyjádřili celkovou spokojenost nad vývojem výboru, nedostává se jen financí.

pro:
10
proti:
0
zdržel se:
2



V Karlových Varech dne 9.ledna 2010
Zapisovatel: Mgr.Pavel Vaculík




									
                                                                                  Mgr. Jiří Holan, předseda
  	Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje


