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KARLOVARSKÝ KRAJ
  .       Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje


                                               U s n e s e n í
z 10. zasedání Výboru pro národnostní menšiny (VNM) Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 1.4.2010 od 14.30 hodin na Krajském úřadu v Karlových Varech

               Přítomni : 
Mgr. Jiří.Holan, Olga Haláková, Emil Voráč, Stanislav Strmeň, Krista Hrubá (odchod 16:15 hod.), Maria Cherevko (odchod 16:55 hod.), Jana Jandová, Ing.Le Anh Phong (příchod 14:50 hod.), Mgr. Jana Petříková, Miloslav Čermák (garant VNM),  viz. prezenční listina.	
Omluveni :    Alexej Ružejnikov, Ing. Peter Surňák.	
Nepřítomni: Ferdinand Bernáth, Milan Demeter.
Hosté:    
RNDr. Milan Pospíšil, Ing. Jan Litomiský	
Ostatní zúčastnění:	Petra Maněnová, DiS. (zapisovatelka)

Jednání zahájil ve 14.35 hod. a ukončil v 17:10 hod. předseda výboru Mgr. Jiří Holan, který přivítal přítomné a představil hosty jednání.

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

	Zahájení, schválení programu
	Společné setkání se členy Rady vlády pro národnostní menšiny
	Kontrola usnesení z minulého zasedání VNM

Zpráva Organizačního výboru pro Den národnostních menšin a jeho návrh na místo a organizaci konání
	Informace o průběhu příprav 3. ročníku fotosoutěže VNM
Organizace výjezdu na Přebuz – oslavy 55. výročí osvobození
Různé diskuze
Závěr – usnesení

	Předseda výboru navrhl na žádost odboru sociálních věcí krajského úřadu změnu programu ve smyslu zařazení nového bodu jednání, a to bod č. 2) Informace o možnosti finanční podpory oblasti národnostních menšin z rozpočtu Karlovarského kraje. U ostatních bodů programu dojde k posunu v pořadí. 


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0



Program jednání:

1) Zahájení, schválení programu
usnesení č.12/04/10 
Výbor pro národnostní menšiny souhlasí s navrženým jednáním dle programu, s jeho změnou a posunem témat.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


2) Informace o možnosti finanční podpory oblasti národnostních menšin z rozpočtu Karlovarského kraje
usnesení č. 13/04/10 

Bc.  Jana Pilařová, vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb odboru sociálních věcí krajského úřadu předala informace o možné finanční podpoře národnostních menšin z rozpočtu Karlovarského kraje. Bc. Pilařová informovala členy výboru o dvou možných způsobech poskytnutí podpory. Jedním je vyhlášení dotačního řízení na oblast podpory národnostních menšin a druhým poskytnutí příspěvku na konání Dne národnostních menšin, který se uskuteční v roce 2010. 
Výbor souhlasil s variantou, že bude krajem finančně podpořen Den národnostních menšin konaný v roce 2010.    

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


3) Společné setkání výboru se členy Rady vlády pro národnostní menšiny
usnesení č. 14/04/10 

Představili se hosté, RNDr. Milan Pospíšil, tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny, Úřadu vlády ČR, a Ing. Jan Litomiský, zmocněnec vlády pro lidská práva a předseda Rady vlády pro lidská práva, Úřadu vlády ČR. 
Hosté informovali členy výboru o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny a Rady vlády pro lidská práva a poděkovali za možnost účastnit se jednání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje. 
RNDr. Milan Pospíšil hovořil o činnosti výborů pro národnostní menšiny v rámci obcí a o novele zákona o obcích ve vztahu k fungování těchto výborů. Navrhovanou změnou zákona o obcích by mimo jiné bylo, že by měla mít možnost požádat obec o zřízení výboru také národnostní menšina. Mgr. Holan zmínil nezájem národnostních menšin se jakkoliv sdružovat, lze tedy jen těžko očekávat jejich iniciativu k založení výboru.
Paní Jandová vznesla dotaz na možnost spolupráce Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR s výbory obcí. RNDr. Milan Pospíšil sdělil, že jsou ochotni spolupracovat, bohužel s ohledem na skutečnost, že jsou na tuto problematiku pouze dva pracovníci, lze jen těžko uspokojit zájem o spolupráci výborů více obcí. RNDr. Pospíšil dále upozornil na skutečnost, že Rada vlády pro národnostní menšiny, stejně jako Rada vlády pro záležitosti romské komunity, Úřadu vlády ČR jsou pouze poradními orgány Vlády ČR. S žádosti o spolupráci je tedy vhodnější se obracet na Agenturu pro sociální začleňování v romských lokalitách.    
Na dotaz pana Voráče odpověděl RNDr. Pospíšil, že se pracuje na vzniku Ministerstva pro romské záležitosti. 
Bylo diskutováno o zákonných možnostech vzniku národnostních menšin (počet obyvatel žijících na území ČR a hlásících se k národnostních menšině).  Dále pak o možných informačních zdrojích o počtu cizinců žijících na území kraje/ČR (skladba obyvatel apod. - možné zdroje: MV ČR, ČSSÚ). 
Na dotaz Mgr. Holana, jakým způsobem se může výbor podílet na řešení jednotlivých kauz týkajících se členů národnostních menšin (případ romského policisty z Ostrova), sdělil RNDr. Pospíšil, že výbor je poradním orgánem, může tedy pouze žádat například o zprávy o způsobu a výsledcích šetření. Výbor nemá zákonné možnosti případ prošetřovat a řešit.
RNDr. Milan Pospíšil informoval členy výboru o možnostech čerpání dotací na oblast národnostních menšin z různých zdrojů, kontakty na tyto zdroje také poskytl. Jedná se o:

	Dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2010 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/dotace/dotace-16052/


	Program na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR (Ministerstvo kultury) http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-dotace/09-Podpora_kulturnich_aktivit_prislusniku_narodnostnich_mensin_zijicich_v_CR.doc


	dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy http://www.msmt.cz/vzdelavani/msmt-vyhlasuje-dotacni-program-na-podporu-vzdelavani-v


	http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-pro-deti-cizince-ze-tretich

Podmínky: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakladni/DS_vyhlaseniRP_formular.doc
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4) Kontrola usnesení z minulého zasedání VNM
usnesení č. 15/04/10

Byla provedena kontrola následujících usnesení: 

	Usnesení 07/02/10:

Medializace Dne národnostních menšin v Krajských listech. Úkol splněn, v Krajských listech byl uveřejněn článek o Dni národnostních menšin uskutečněný v roce 2009.

	Usnesení 08/02/10:

	Ceny do fotosoutěže 2010 – p. Strmeň bude řešit s náměstkem hejtmana, panem Čermákem, 

Navrženo ocenění 10 autorů. Úkol trvá.
	Výtvarná soutěž pro základní umělecké školy v Karlovarském kraji – pověřena paní Haláková k přípravě podmínek. Úkol trvá.

Prezentace čínských fotografů. Úkol trvá.

	Usnesení 09/02/10

Organizační zajištění Dne národnostních menšin v roce 2010. Úkol trvá – přípravy probíhají.

	Usnesení 10/02/10
Dotazy pro hosty dnešního zasedání byly připraveny – viz bod 3). Úkol splněn.
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5) Zpráva Organizačního výboru pro Den národnostních menšin a jeho návrh na místo a organizaci konání
usnesení č. 16/04/10 

Ustanovený Organizační výbor rozhodl o samostatném konání Dne národnostních menšin. Nebude tedy uskutečněn v rámci Hornického dne v Sokolově, nýbrž samostatně. Organizátoři Hornického dne v případě zájmu mohou požádat o zajištění prezentace národnostních menšin jednotlivé menšiny. 
Organizační výbor navrhl nové prostory pro konání Dne národnostních menšin, a to hotel Thermal v Karlových Varech. Výbor zvažoval další možná řešení, po diskuzi na toto téma bylo jako místo konání hotel Thermal v Karlových Varech (kongresový sál + předsálí) odsouhlaseno.  Podmínky pronájmu prostor budou upřesněny.

Mgr. Holan dále informoval členy výboru o nabídce pana Dejana Randjeloviće zajistit účast srbských uměleckých souborů na Dni národnostních menšin. Jednalo by se o službu s nárokem na úhradu vynaložených nákladů. Z důvodu maximální úspory nákladů na zajištění dne národnostních menšin nebude tato nabídka využita.   
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zdržel se:
0

6) Informace o průběhu příprav 3. ročníku fotosoutěže VNM
usnesení č. 17/04/10

Petra Maněnová předala informace od Mgr. Pavlíkové - dne 1.4.2010 vydána tisková zpráva o vyhlášení soutěže na webových stránkách Karlovarského kraje, publikován článek v internetových Krajských listech a zároveň odeslán do tištěných Krajských listů.  
Ostatní projednáno v bodu 4.

pro:
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proti:
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zdržel se:
0

7) Organizace výjezdu na Přebuz – oslavy 55. výročí osvobození
usnesení č. 18/04/10 

Mgr. Holan sdělil organizační informace k výjezdu na Přebuz. Organizační informace budou také uveřejněny na webových stránkách Karlovarského kraje, odkaz aktuality VNM. 
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proti:
0
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0







8) Různé, diskuze
9) Závěr – usnesení
Viz jednotlivé body.


V Karlových Varech dne 1. dubna 2010 
Zapisovatel: Petra Maněnová, DiS.




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


