

4

Popis: kraj_znak


file_0.wmf

KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje

                     Č. j.: 3/KV/12

U s n e s e n í
z 30. zasedání Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje
konaného dne 18. 1. 2012 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni:	Václav Černý, Václav Veselý, Štefan Varga, Ing. Michal Pospíšil, Viktor David, Oldřiška Dítětová


Omluveni:			Markéta Wernerová, MUDr. Jana Kašparová, Miroslav Egert

Neomluveni: 	0


Ostatní zúčastnění: 	Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Bc. Monika Veselá (zapisovatelka)


Jednání zahájil v 15:05 hod. a ukončil v 16:35 hod. Václav Černý, předseda Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje.

Členové Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje schválili tento program:

Schválení programu jednání
Plán činnosti Komise pro vnější vztahy na rok 2012
Autonomní oblast Gagauzie (Moldavská republika)
Různé


Program jednání:

Schválení programu jednání 

usnesení č. 44/01/12 
Členové komise schválili výše uvedený program jednání.

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Dále pak pan předseda komise provedl kontrolu záznamu z minulého jednání, kdy nesplněné úkoly neshledal.





2) Plán činnosti Komise pro vnější vztahy na rok 2012

pan Černý
Tajemnice komise rozdala všem členům návrh Plánu činnosti Komise Rady Karlovarského kraje pro vnější vztahy na rok 2012. Pan Černý uvedl, že v něm došlo k drobným změnám proti roku 2011 a že se bude během roku samozřejmě lišit, dle průběžných akcí a úkolů od Rady KK.

Pan předseda otevřel diskusi k tomuto bodu.

pan Veselý
Uvedl k bodu týkajícímu se Durynska, že neví, zda bude ze strany Durynska zájem o navázání spolupráce s naším krajem. On sám se zúčastnil v roce 2010 tamního veletrhu, kde proběhlo předání kontaktů. Nakonec to utichlo a i přes jeho opětovné pokusy a komunikaci. Je ale možné, že v tomto roce se bude cesta na tento veletrh opakovat a opět se jí zúčastní některý ze zástupců Karlovarského kraje a bude příležitost kontakty oživit.

Ing. Pospíšil
Vyjádřil se k prvnímu bodu v plánu činnosti (spolupráce veřejné správy v česko-bavorském a česko-saském regionu). Vidí v této spolupráci velkou budoucnost s možnými výsledky. Ví o tom, že již probíhá činnost na společném projektu, která je iniciovaná ze strany Karlovarského kraje (odbor regionálního rozvoje). Jedná se o spolupráci na společném projektu, jehož výsledkem by měla být databáze společných projektů v rámci výše uvedených partnerství. Na tuto akci budou čerpány finance z Cíle III. Pan Pospíšil se domnívá, že by bylo vhodné pozvat na další jednání komise pana Ing. arch. Jaromíra Musila, vedoucího odboru regionálního rozvoje KÚKK, který by všem tento problém osvětlil.

pan Černý
Požádal tajemnici komise, aby na příští jednání, které se bude po dohodě s ostatními členy komise konat dne 22. 2. 2012 pozvala pana Ing. arch. Jaromíra Musila.

Pan Varga, pan Veselý, Ing. Pospíšil, pan David a paní Dítětová souhlasí s výše uvedeným návrhem.

Ing. Pospíšil 
Blíže představil Metropolregion Norimberk, navázal tím na minulé jednání, na kterém se o tomto regionu již zmiňoval. Domnívá se, že by bylo velmi přínosné navázat s Metropolregionem Norimberk spolupráci. Ukázal kolegům na mapce jak rozsáhlý tento region je a zapůjčil jim k nahlédnutí brožuru, ve které se dočetli, kdo zodpovídá za jakou oblast, na čem se pracuje, jací jsou partneři atd. Body, o kterých se domnívá, že by byly vhodné řešit v rámci případné spolupráce rozepsal do přílohy Plánu činnosti komise pro vnější vztahy na rok 2012.

Pan Černý, pan Varga, pan Veselý, pan David a paní Dítětová podporují návrh Ing. Pospíšila. Domnívají se, že je vhodné spolupracovat s nejbližšími sousedy.

pan Veselý
Informační brožura, kterou poskytnul k nahlédnutí Ing. Pospíšil, ho zaujala. Agenda související s případnou spoluprácí KVk a Metropolregionem Norimberk bude ale velice rozsáhlá. Domnívá se tedy, že veškerá administrativní činnost by musela jít přes nějakou agenturu (např. APDM - agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje).



Ing. Pospíšil
Na začátku spolupráce by viděl za důležitý úkol, aby došlo k vzájemné propojenosti např. prostřednictvím jednotlivých infocenter. 

pan Varga, pan Černý, pan Veselý, Ing. Pospíšil, pan David a paní Dítětová souhlasí s myšlenkou Ing. Pospíšila.

usnesení č. 45/01/12 
Členové komise schválili předložený plán činnosti na rok 2012.

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0

usnesení č. 46/01/12 
Členové komise doporučují prioritně navázat kontakty a spolupráci s Metropolregionem Norimberk..

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


3) Autonomní oblast Gagauzie (Moldavská republika)

pan Černý 
Pozval na jednání Komise pro vnější vztahy paní Ing. Lydii Stráskou, aby informovala členy komise o jednání pana hejtmana s prezidentem Autonomní oblasti Gagauzie (Moldavská republika) Michailem Formuzalem, které proběhlo dne 9. 1. 2012 na krajském úřadě. Pro úplnost pan Černý ještě uvedl, že všichni členové dostali s předstihem od tajemnice e-mailem podklady k tomuto bodu.

Ing. Stráská
Sdělila členům komise, že schůzka pana hejtmana s panem prezidentem Formuzalem proběhla na základě prvotní iniciativy ze strany prezidenta Gagauzie. Uvedla důvody, kvůli kterým je zájem o navázání spolupráce. Evropská komise vypsala programy na podporu Moldávie, Rumunska a Ukrajiny. Právě Autonomní oblast Gaguzie chce z těchto prostředků čerpat a má zájem o tzv. „vystavění“ republiky – čističky odpadních vod, infrastruktura atd. Chybí jim ale dodavatelé, které by chtěli získat právě od nás z Karlovarského kraje potažmo z ČR. Pokaždé by se jednalo o konkrétní projekt. Na základě podepsané dohody by chtěli zprostředkovat komunikaci s místními firmami, kterým by sdělili své konkrétní požadavky. V této věci byly již osloveny Hospodářské komory Karlovarského kraje. Kraj by fungoval pouze jako jakýsi garant.

pan Černý
Poděkoval Ing. Stráské za upřesnění a vysvětlení situace. Dodal, že dohoda je dosti obsáhlá, ale že každý z členů komise měl možnost si jí pročíst, jelikož jí v elektronické podobě dostali v předstihu od tajemnice všichni.

pan Veselý
Ví, že se jedná o dosti chudou „zaostalou“ zemi, které my můžeme nabídnout pomoc ve smyslu otevření dveří k firmám, ale firmy se již musí po svém uvážení angažovat samy, zda pro ně bude možné zrealizovat nějaký z nabídnutých projektů. Tento bod jednání se může zmínit také na jednání tripartity.

pan David
Tamní politická situace je nepřehledná, jestli je potřeba spolupráce zaměřená hospodářsky, tak tomu velmi rozumí. Víme spektrum potřeb?
Ing. Stráská
Informaci o „potřebách“ ještě dostaneme. Prioritou o které zatím víme je vybudování vodovodu, kanalizace a infrastruktury. Nabízí se také varianta medializace této nabídky, kdy firmy si ostatní vykomunikují samy po své linii.

Dále pokládali členové komise dotazy směrem k Ing. Stráské k jednotlivým tématům již z minulých jednání, která je zajímala, resp. jejich průběh, v jaké jsou fázi apod..


Usnesení č. 47/01/12 
Komise Rady Karlovarského kraje doporučuje, aby byla schválená Dohoda mezi autonomní oblastí Gagauzie,Moldavská republika, a Karlovarským krajem, Česká republika, o obchodně ekonomické, vědecko-technické, humanitární a kulturní spolupráci.

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0







V Karlových Varech dne 20. 1. 2012



Zapisovatelka:  Bc. Monika Veselá





								       
                                                                                                        vlastnoruční podpis
      Václav Černý, předseda
	Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje

