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KARLOVARSKÝ KRAJ
  .       Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje


                                               U s n e s e n í
z 11. zasedání Výboru pro národnostní menšiny (VNM) Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 3.6.2010 od 14.30 hodin na Krajském úřadu v Karlových Varech

               Přítomni : 
Mgr. Jiří.Holan, Olga Haláková (odchod 16:35 hod.), Emil Voráč, Stanislav Strmeň, Krista Hrubá (odchod 15:00 hod.), Maria Cherevko, Jana Jandová, Ing.Le Anh Phong (příchod 14:50 hod.), Alexej Ružejnikov, Ing. Peter Surňák -   viz prezenční listina.	
Omluveni :    Mgr. Jana Petříková, Ferdinand Bernáth, Miloslav Čermák	
Nepřítomni: Milan Demeter
Hosté:    
Andriy Penyuk, Pavlína Hanková, Štefan Varga	
Ostatní zúčastnění:	Petra Maněnová, DiS. (zapisovatelka)

Jednání zahájil ve 14.30 hod. a ukončil v 17:40 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 s místními NNO a zástupcem Centra pro integraci cizinců pro Karlovarský kraj
Kontrola usnesení z minulého zasedání VNM 
Zpráva organizačního výboru pro Den národnostních menšin o stavu příprav DNM v roce 2010 
Schválení hlavního organizátora DNM (národnostní menšiny), který podá žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na danou akci 
Projednání organizace a přípravy vyhlášení výtvarné soutěže pro ZUŠ v kraji 
Zpráva o průběhu fotografické soutěže 
Různé, diskuze 
Závěr, usnesení

	Předseda výboru navrhl na žádost hosta, pana Štefana Vargy, změnu programu ve smyslu změny pořadí, a to přesunutí bodu č. 5) Schválení hlavního organizátora DNM (národnostní menšiny), který podá žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje, namísto bodu 2). U původního bodu č. 2) Společné setkání s místními NNO a zástupcem Centra pro integraci cizinců pro Karlovarský kraj a následujících bodů dojde k posunu v pořadí.

 
pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0







Program jednání:

1) Zahájení, schválení programu
usnesení č. 19/06/10 
Výbor pro národnostní menšiny souhlasí s navrženým jednáním dle programu, s jeho změnou a posunem témat.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0

2) Schválení hlavního organizátora DNM (národnostní menšiny), který podá žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na danou akci 
usnesení č. 20/06/10 
Obec Slovákov v Karlových Varech, prostřednictvím člena VNM Ing. Petera Surňáka projevila zájem být hlavním organizátorem Dne národnostních menšin v roce 2010. Výbor odsouhlasil Obec Slovákov v Karlových Varech jako hlavního organizátora, který bude podávat žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu národnostních menšin. Z tohoto příspěvku budou hrazeny náklady vzniklé v souvislosti s organizací a realizací Dne národnostních menšin v roce 2010. Výbor zároveň ukládá Obci Slovákov v Karlových Varech podat uvedenou žádost do konce června roku 2010.   

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0
 
3) Společné setkání s místními NNO a zástupcem Centra na podporu integraci cizinců pro Karlovarský kraj
usnesení č. 21/06/10 
Za místní NNO přijali pozvání Výboru pro národnostní menšiny ZKK a setkání se účastnili pan Štefan Varga z Romského Občanské Sdružení - Karlovy Vary, předseda Obce Slovakov v Karlových Varech, a pan Andriy Penyuk z Řeckokatolické farnosti v Karlových Varech. 
Zástupci NNO hovořili o své činnosti a cílech. Kladně hodnotili dosavadní spolupráci s Karlovarským krajem a Magistrátem města Karlovy Vary a činnost VNM, kdy dochází k vzájemnému setkávání, spolupráci a předávání informací mezi jednotlivými národnostními menšinami. Jako problém uvedli zástupci obou organizací chybějící prostory, v nichž se mohou scházet. Jako optimální řešení vidí vznik tzv. Domu národnostních menšin.
V další části jednání představila paní Hanková činnost Centra na podporu integrace cizinců pro Karlovarský kraj. Projekt Center na podporu integrace cizinců, spolufinancovaný z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, má za cíl vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců. V Karlovarském kraji bylo centrum otevřeno v květnu letošního roku. Byly předány kontakty jednotlivým členům výboru a navázána spolupráce v uvedené oblasti.    

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

4) Kontrola usnesení z minulého zasedání VNM 
usnesení č. 22/06/10 
Byla provedena kontrola následujících usnesení: 

	Usnesení č. 08/02/10:

	Ceny do fotosoutěže 2010 – p. Strmeň bude řešit s náměstkem hejtmana, panem Čermákem, 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 č. 09/02/10

Organizační zajištění Dne národnostních menšin v roce 2010. Úkol trvá – přípravy probíhají.
	Usnesení č. 13/04/10
Informace o možnosti finanční podpory oblasti národnostních menšin z rozpočtu KK. Úkol splněn –  výbor odsouhlasil hlavního organizátora, který podá žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu KK.
	Usnesení č. 17/04/10

Informace o průběhu příprav 3. ročníku fotosoutěže VNM.  Úkol trvá – soutěž probíhá. 
	Usnesení č. 18/04/10 

Organizace výjezdu na Přebuz – oslavy 55. výročí osvobození. Akce uskutečněna, zúčastnila se nadpoloviční většina VNM. Úkol splněn. 

pro:
9
proti:
0
zdržel se:
0

5) Zpráva organizačního výboru pro Den národnostních menšin o stavu příprav DNM v roce 2010 
usnesení č. 23/06/10
Došlo ke změně plánovaného organizátora – viz bod 2).  Probíhalo jednání o zapojení zástupců jednotlivých národnostních menšin do organizace DNM - vystoupení hudebních, divadelních a tanečních souborů, zajištění občerstvení apod. Dále se jednalo o dalším setkání organizačního výboru  – termín dalšího setkání je 8.6.2010.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

6) Projednání organizace a přípravy vyhlášení výtvarné soutěže pro ZUŠ v kraji 
usnesení č. 24/06/10
Paní Olga Haláková sdělila, že zašle členům VNM návrh písemného vyhlášení výtvarné soutěže pro ZÚŠ v kraji. Po schválení zajistí Petra Maněnová, pracovnice odboru sociálních věc KÚ KK uveřejnění na webových stránkách Karlovarského kraje.  

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

7) Zpráva o průběhu fotografické soutěže 
usnesení č. 25/06/10 
Petra Maněnová sdělila, že dosud byly do soutěže zaslány 3 fotografie od jednoho autora. Petra Maněnová zajistí prostory pro výstavu fotografií ze soutěže v areálu krajského úřadu (měsíc září). Vyhodnocení soutěže proběhne dne 2.9.2010 na zasedání Výboru pro národnostní menšiny ZKK.  

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0







8) Různé, diskuze
usnesení č. 26/06/10 
6. Maďarské kulturně – společenské jaro ve dnech 5.6. – 31.7.2010 - Mgr. Holan rozeslal před jednáním VNM všem členům na vědomí pozvánku Svazu Maďarů žijících v Českých zemích, organizační jednotka Teplice,  na 6. Maďarské kulturně – společenské jaro, konané ve dnech 5.6. – 31.7.2010.  Výbor ukládá Mgr. Holanovi a p. Ružejnikovi, aby se jako zástupci VNM této akce zúčastnili.  

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0




9) Závěr – usnesení
Viz jednotlivé body.


V Karlových Varech dne 3.6.2010 
Zapisovatel: Petra Maněnová, DiS.




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


