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KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje

                     Č. j.: 10/KV/12


U s n e s e n í
z 34. zasedání Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje
konaného dne 16. 5. 2012 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni:	Václav Černý, Václav Veselý, Štefan Varga, MUDr. Jana Kašparová, 
Oldřiška Dítětová, Ing. Michal Pospíšil, Viktor David, Miroslav Egert


Omluveni:			Markéta Wernerová


Neomluveni: 	0


Ostatní zúčastnění: 	0


Jednání zahájil v 15:05 hod. a ukončil v 16:40 hod. Václav Černý, předseda Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje.

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

1.	Schválení programu jednání
2.	II. Krajinná výstava v Chebu (Ing. Michal Pospíšil)
3.	Informace o připravovaném Mezinárodním semináři (p. Václav Černý)
4.	Různé


Program jednání:

Schválení programu jednání 

usnesení č. 47/05/12 
Členové komise schválili výše uvedený program jednání.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


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




2) II. Krajinná výstava v Chebu (Ing. Michal Pospíšil)

Ing. Pospíšil
Pustil přítomným členům komise prezentaci na PC o Krajinné výstavě bez hranic 2006, která proběhla v termínu 24. 5. – 24. 9. 2006. Jednalo se o prezentaci zahradní činnosti ze světa. Díky této akci navštívilo Cheb (potažmo Karlovarský kraj) mnoho turistů, nemalá část z nich byla ze zahraničí. Tento projekt se uskutečnil ve spolupráci s partnerskými městy Chebu z Německa. 
Další krajinná výstava je plánovaná na tok 2013. Ing. Pospíšil se domnívá, že tato akce je významná nejen pro město Cheb, ale i pro Karlovarský kraj a to zejména díky zvýšenému přílivu turistů, kteří v době výstavy navštíví nejen Cheb, ale i další místa v Karlovarském kraji. Byl by rád, kdyby bylo možné předložit vedení Karlovarského kraje informace o další krajinné výstavě a domluvit se na další aktivní spolupráci a propagaci tohoto projektu a v té souvislosti i dalších zajímavých míst našeho kraje.

Členové Komise pro vnější vztahy berou tuto informaci na vědomí.

usnesení č. 48/05/12 
Členové Komise pro vnější vztahy doporučují Radě Karlovarského kraje zvýšený zájem podpoře Krajinné výstavy 2013 v Chebu z důvodu velkého zájmu o tuto akci a tudíž i zvýšeného přílivu turistů do Karlovarského kraje. 

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


3) Informace o připravovaném Mezinárodním semináři (p. Václav Černý)

pan Černý 
Členové komise obdrželi před začátkem jednání článek z internetových Krajských listů „Kraj nabídl regionálním firmám šanci k mezinárodní spolupráci“, ve kterém je zachycen průběh Mezinárodního semináře, který se konal dne 13. dubna 2012 v Zastupitelském sále krajského úřadu (viz příloha zápisu). Pan Černý se semináře také osobně zúčastnil (pozvánku obdrželi všichni členové Komise pro vnější vztahy). Zhodnotil akci jako velmi vydařenou, s velkou účastní zahraničních velvyslanců (Kazachstán, Estonsko, Litva a Lotyšsko) a prezident Smíšené česko-čínské komory vzájemné komory Jan Kohout.

Členové Komise pro vnější vztahy berou na vědomí.

Dále také všichni obdrželi vytištěný článek z internetových Krajských listů, který se zmiňuje o návštěvě Čínské delegace v Karlovarském kraji dne 20. 4. 2012, jejíž členy přijal na krajském úřadě p. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a MUDr. Václav Larva, radní pro oblast zdravotnictví. Tématem setkání bylo zdravotnictví.


V Karlových Varech dne 21. 5. 2012


Zapisovatelka:  Bc. Monika Veselá

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

