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KARLOVARSKÝ KRAJ
  .       Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í z mimořádného 13. zasedání Výboru pro národnostní menšiny (VNM) Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 21.10.2010 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č.335 budovy A v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje.

               Přítomni : 
Mgr. Jiří.Holan, Krista Hrubá (odchod 16.05) , Ing. Jiří Behenský, Emil Voráč, Alexej Ružejnikov, Milan Demeter, Ing. Le Anh Phong, Ing. Peter Surňák, Maria Cherevko, Stanislav Strmeň, Jana Jandová, Miloslav Čermák (garant VNM)  -   viz prezenční listina.	

Nepřítomni: Ferdinand Bernáth, Olga Haláková        Ostatní zúčastnění: Mgr.Pavel Vaculík  (zapisovatel)
 
Hosté:    
Mária Cibová, Ioan Karov, Petr Pohanka, Krasimira Karova

Program:    
	Vyhodnocení a vyúčtování - Dne národnostních menšin 25.9.2010
	Info o průběhu výtvarné soutěže
	Předávání cen vítězům III.ročníku fotosoutěže

Různé

Ad 1)	Předseda VNM zahájil mimořádné jednání v 15.15 a přivítal přítomné i seznámil s účelem a programem mimořádného jednání.  Poté se ujal slova Ing.Surňák, který DNM vyhodnotil a vyúčtoval. K programu i průběhu DNM jako i příštímu ročníku se vedla široká diskuze s pochvalami i výhradami (Jandová:“všichni by měli dostat stejně dle předvedeného“; Mgr.Holan:“nedá se rozdělovat dopředu“; Čermák“je nezbytné dodržovat určené časy“ aj.), garant VNM přislíbil pokusit se navýšit na příště objem financí pro DNM.

usnesení č. 35/10/10 
č.bodu 1) - DNM
Výbor bere na vědomí informace  k DNM a uzavřel vyúčtování.  
pro:
7
proti:
2
zdržel se:
1

č.bodu 2) Výtvarná soutěž  
Usnesení k tomuto bodu jednání nebylo přijato.

č.bodu 3) předávání cen
Usnesení k tomuto bodu jednání nebylo přijato.

Ad 4) Mgr.Vaculík informoval o chystané konferenci dne 18.11. o Integraci cizinců v KK a integraci dětí ve školách i o důležitosti aktuálních národnostních dat  připravovaného sčítání obyvatelstva více na www.scitani.cz a rozeslal členům pozvánku i prezentaci ČSÚ.

usnesení č. 36/10/10 
č.bodu 4) – různé
Předseda VNM Mgr.Holan uložil členům připravit na příští zasedání 25.11. své návrhy do Plánu práce 2011
pro:
9
proti:
0
zdržel se:
0
                                                                                      

Ukončeno v 16.35


Dne 22.10.2010  zapsal: Mgr.Pavel Vaculík                 Schválil: Mgr.Jiří Holan, předseda VNM

