Zápis ze schůze představenstva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK),
konané dne 13.1.2004 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Křemenák Jiří, Čápová Marie, Petráň Karel, Válová Miroslava, Koreš Jiří, Kuklíková Václava, Černík Blažej, Martínek Jan, Svoboda Tomáš

Program schůze:
Formální a procedurální náležitosti ustanovení SPOV PK
Informace o schůzi Spolku pro obnovu venkova České republiky (SPOV ČR)
Integrace malých obcí
Plán činnosti KO SPOV PK pro rok 2004

Formální a procedurální záležitosti  SPOV PK
Formulace a schválení usnesení ze zakládající valné hromady  SPOV PK (viz příloha)
	Návrh na vytvoření listiny všech členů SPOV PK. Za aktualizaci této listiny je odpovědné představenstvo. Každý člen představenstva bude aktualizovat listinu seznamu členů SPOV PK v příslušném okrese. Za Domažlice bude odpovědný p. Smolík (pokud bude souhlasit).
	SPOV PK je připsáno do seznamu krajských organizací SPOV ČR. Je třeba poslat na sídlo SPOV ČR usnesení z valné hromady  SPOV PK, prezentační listinu z valné hromady SPOV PK, statut SPOV PK a žádost o zřizovací listinu. Za zaslání těchto náležitostí jsou odpovědní p. Křemenák a p. Martínek.
     
Informace o schůzi Spolku pro obnovu venkova České republiky (SPOV ČR)
Zprávu ze schůze SPOV ČR přednesl p. Křemenák. 
Na schůzi SPOV ČR proběhla kritika nesystémové a neefektivní práce SPOV ČR.     p.Křemenák byl pověřen na schůzi předsednictva SPOV ČR vznést návrh: 
	aby se k úkolům do zápisu o průběhu schůze SPOV ČR připisovaly jména lidí, kteří jsou za daný úkol odpovědný


Integrace malých obcí
Projednání dokumentu Integrace malých obcí, důvodová zpráva
Přijatý návrh: rozeslat dokument Důvodová zpráva všem členům SPOV PK s průvodním dopisem od p. Křemenáka, ve kterém bude odůvodněno, proč je třeba k tomuto dokumentu zaujmout stanovisko. Názory na tento dokument je možno posílat e-mailem nebo poštou na adresu sídla SPOV PK (Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, Plzeň, 301 38, e-mail: jan.martinek@cpkp.cz ).

Plán činnosti KO SPOV PK pro rok 2004
Řešení tématu Integrace malých obcí (viz předchozí bod zápisu)
Rozšiřování počtu členů
Program obnovy venkova Plzeňského kraje (přijatý návrh: pozvat na příští zasedání rady p. Rampase aby informoval o financích z Programu obnovy venkova a způsobu, jakým ho bude Plzeňský kraj administrovat).
Soutěž vesnice roku (zvýšit publicitu soutěže v kraji a administrace celostátní soutěže)


Další schůze předsednictva proběhne v sídle spolku dne 10.2. 2004 od 13.00.

Podle vlastních poznámek schůze zapsali: 

Jan Martínek (CpKP) e-mail: jan.martinek@cpkp.cz, tel: 377329558
 
Tomáš Svoboda (CpKP) e-mail: tomas.svoboda@cpkp.cz, tel: 377329558 

Ověřil:

Jiří Křemenák
 

