Zápis ze schůze předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konané dne 9.3.2004 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Ing. Jiří Křemenák, Karel Petráň, Jaromír Křejdl, Blažej Černík, Jiří Koreš, Miroslava Válová, Marie Čápová, Jan Martínek, Tomáš Svoboda



Program jednání:

Informace ze zasedání předsednictva SPOV ČR
Delegování člena do SPOV PK regionální komise Programu obnovy venkova
Soutěž Vesnice roku
Různé


1. Informace ze zasedání předsednictva SPOV ČR

O průběhu setkání referoval J. Křemenák a M. Válová
	přednáška prof. Baše  (informace o pozemkových úpravách, 10 zásad urbanismu)

Návrh: Doporučit redakci Zpravodaje Spolku pro obnovu venkova, aby přednášku prof. Baše zařadila do příštího čísla Zpravodaje (zajistí: CpKP)
Ing. Postránecký (Ministerstvo vnitra) – hovořil o III etapě reformy veřejné správy (snaha o sladění nároků na obce z hlediska výkonu státní správy v poměru k velikosti obce) 
2. Delegování člena do regionální komise POV

	Jiří Koreš byl předsednictvem SPOV PK delegován do regionální komise Programu obnovy venkova.

3. Soutěž Vesnice roku

	Proběhla schůzka zástupců vyhlašovatelů soutěže (za SPOV přítomni Kavala, Křemenák, dále  poslanec Papež) s kancléřem prezidenta ČR: 

	Prezidentská kancelář zastřeší soutěž Vesnice roku 

Zástupce prezidentské kanceláře může být zastoupen v celostátní komisi soutěže Vesnice roku
Prezident ČR přijme vítěze soutěže a poté i navštíví vítěznou obec 

	Vyhlašovatelé soutěže oslovili Ministerstvo zemědělství – to zatím nebude jako vyhlašovatel soutěže, nicméně jeho pověření pracovníci budou o průběhu a organizaci Soutěže informováni.  


	Již byli navrženi předsedové hodnotících komisí soutěže a bude navrženo složení těchto komisí (zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí, SPOV). Do komise také budou doporučeni odborníci z těchto oblastí: folkloristé, knihovníci, kronikáři, architekti, odborníci na okrasnou zeleň. 


P. Křemenák navštívil hejtmana Plzeňského kraje:
	Kraj má vůli zastřešit soutěž Vesnice roku (a poskytnout finanční prostředky na ceny pro krajské kolo soutěže, zajištění dopravy), v krajské hodnotící komisi bude zastoupen pracovník z Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje.

Jako forma odměny může sloužit upřednostnění vítězné obce při získávání dotace v rámci Programu obnovy venkova. Další možností je, že obec, která vyhraje krajské kolo soutěže vesnice roku, dostane od Plzeňského kraje finanční.  

	Pravidla s přihláškou do soutěže budou rozeslány všem členům SPOV PK a umístěny na internetu – www.cpkp,cz/regiony . (Zajistí: CpKP)

4. Různé

	Byl přijat návrh, že jednání předsednictva SPOV PK bude nyní probíhat každé třetí úterý v měsíci. Hodina ani místo konání se nemění. Současný termín se překrýval se zasedáním pracovní skupiny jednající o integraci malých obcí, jejímž je p. Křemenák členem. 


	Ministerstvo vnitra potvrdilo registraci nových stanov Spolku pro obnovu venkova. Tyto nové stanovy budou rozeslány členům SPOV PK s průvodním dopisem, ve kterém bude rekapitulován procesu vzniku SPOV PK a smysl jeho vzniku (zajistí: Křemenák - dopis, CpKP - rozesílku)

	Je možno přispívat do Zpravodaje Spolku pro obnovu venkova, tzn. sbírat vhodné materiály (spolkový život, proběhlé akce, atd.)


	3. kohezní zpráva Evropské unie


	18.2.2004 byla Evropskou komisí zveřejněna  tzv. 3. kohezní zpráva EU

	v ní je hodnocena dosavadní politika a úspěšnost snižování strukturálních rozdílů v rámci EU

v závěru jsou shrnuty návrhy priorit regionální politiky Evropské komise pro další plánovací období 

	Nyní má následovat debata o navržených prioritách na úrovni jednotlivých států, do níž by se měly zapojit i regionální partneři; u nás bude za koordinaci zodpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj, popř. i Ministerstvo zahraničních věcí.


	10. – 11. 5. 2004  - proběhne v Bruselu kohezní forum za účasti cca tisíce zástupců z členských zemí a to jak z národní úrovně, tak regionů. Bude to jedna z posledních možností vyjádřit se k prioritám pro další období; ČR bude zastupovat předseda vlády, 11 zástupců samosprávy a 9 zástupců státní správy (z národní. úrovně). 


	Po tomto fóru se začne zpracovávat nařízení komise, o němž se pak bude vyjednávat s jednotlivými členskými státy, ale již hůře se bude vyjednávat o navrhovaných prioritách. To bude možné pouze do května 2004.


Zapsal:
Tomáš Svoboda

Ověřil:
Jiří Křemenák

