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Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 12.10.2004 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Ing. Jiří Křemenák, Marie Čápová, Jaromír Křejdl, Tomáš Svoboda



Program jednání:

1. Příprava Valné hromady SPOV PK
2. Soutěž Vesnice roku
3. Různé


1. Příprava Valné hromady SPOV PK

V rámci tohoto bodu programu byla diskutována možná témata Valné hromady SPOV PK.
	SPOV PK jako propagátor 
	POV jako nástroje pro rozvoj venkova

Soutěže Vesnice roku. Prostřednictvím této soutěže je možno dostat venkov a aktivity rozvoje venkova do povědomí široké veřejnosti, médií i státních úřadů a institucí.
	Větší spolupráce členů SPOV PK s celostátním SPOV. 
Podpora malého a středního podnikání, podpora nestátních organizací a zájmových spolků
	Upozorňovat na přebujelost byrokratických postupů (podnikatel versus úřad)

Zapojování veřejnosti do věcí veřejných
	Spolupráce s okolními zeměmi 

	Příklady a návrhy možné spolupráce

Evropská soutěž Vesnice roku jako zdroj zkušeností a možností setkávat se  

Toto jsou návrhy možných témat na Valnou hromadu v rámci Cílů a dalších možných aktivit SPOV PK. 

Návrhy témat a bodů programu Valné hromady lze zasílat do 31.10.2004 na e-mailovou adresu tomas.svoboda@cpkp.cz nebo na adresu sídla SPOV PK Americká 29, 301 38, Plzeň. Program Valné hromady bude jedním z bodů jednání příštího předsednictva SPOV PK.  

Termín Valné hromady je stanoven na 23.11.2004, pokud nenastanou organizační komplikace.  

2. Soutěž Vesnice roku
Vzhledem k malé účasti na jednání předsednictva SPOV PK se nekonala původně plánovaná diskuse o systému a pravidlech soutěže Vesnice roku. Tato diskuse se přesouvá na další jednání předsednictva SPOV PK.
Případné připomínky k systému a pravidlům soutěže Vesnice roku lze zasílat i v elektronické podobě na adresu tomas.svoboda@cpkp.cz.

Vyhodnocení letošního ročníku soutěže Vesnice roku bude přiloženo k tomuto zápisu.  

3. Různé
V rámci tohoto bodu referoval pan Ing. Křemenák o jednání předsednictva celorepublikového SPOV. Informace o jednání předsednictva SPOV naleznete v zápisu předsednictva, který sekretariát SPOV PK rozesílal 12.10.

Předsednictvo SPOV v současné době shromažďuje návrhy na nové logo SPOV. Pokud by někdo měl návrh, jak by nové logo SPOV mělo vypadat, lze ho poslat na adresu sekretariátu SPOV PK tomas.svoboda@cpkp.cz nebo na poštovní adresu Spolek pro obnovu venkova PK, Americká 29, 301 38 Plzeň. 



Zpracoval:

Tomáš Svoboda (CpKP)

Ověřil:

Jiří Křemenák

