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Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 10.10.2006 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Ing. Jiří Křemenák, Karel Petráň, Jiří Koreš, Tomáš Svoboda, Tomáš Havránek



Program jednání:

1.
Informace z národní konference k problematice venkova v Teplé
2.
Příprava Valné hromady SPOV PK
3.
Projednání pozičního dokumentu SPOV k PRV 
4.
Výzkum problematiky drobného a středního podnikání na venkově
4.
Různé


1. Informace z národní konference k problematice venkova v Teplé

O průběhu a výstupech z konference v Teplé referoval Ing. Jiří Křemenák a Tomáš Havránek (CpKP ZČ). 

Ing. Křemenák zajistí výstupy z konference v Teplé a zašle je na sekretariát SPOV PK, který je rozešle všem členům SPOV PK.

2. Příprava Valné hromady SPOV PK 

Předsednictvo SPOV PK se usneslo, že termín Valné hromady bude 28.11.2006 od 15:00.

Jednací místnost v budově Krajského úřadu zajistí sekretariát SPOV PK.

Předsednictvo SPOV PK schválilo návrh programu Valné hromady.

Program:

Organizační část
Schválení jednacího řádu  
Volba orgánů schůze
Zapisovatel
Mandátová a návrhová komise
Ověřovatel zápisu
Zpráva revizní komise
Schválení rozpočtu za období 2005-2006 a návrh rozpočtu na rok 2007
Zpráva o činnosti předsednictva SPOV PK a návrh činnosti na další období
Odvolání předsednictva SPOV PK a volba nového předsednictva SPOV PK
Programová část
soutěž Vesnice roku
rekapitulace letošního ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku
Kasejovice - prezentace vítěze krajského kola soutěže Vesnice roku 2006
Svojšín – prezentace vítěze Zelené stuhy celostátního kola soutěže Vesnice roku 2005 a účastníka evropské soutěže Entente Florale Europe 2006  
Prezentace výsledků projektu Studie unikátních místních atraktivit a jejich využití v zážitkové turistice ČR
Závěr Valné hromady

Předsednictvo SPOV PK pověřilo sekretariát SPOV PK přípravou Valné hromady v těchto bodech:

	organizační zajištění průběhu Valné hromady
	návrh jednacího řádu

zorganizuje jednání revizní komise SPOV PK a připraví podklady pro toto jednání
ve spolupráci s účetním a předsedou SPOV PK připraví podklady pro schvalování rozpočtu za období 2005-2006 a podklady pro tvorbu návrhu rozpočtu na rok 2007
	ve spolupráci s předsednictvem SPOV PK zpracuje zprávu o činnosti předsednictva a návrh činnosti předsednictva na další období

ve spolupráci s Marií Čápovou, Karlem Petráněm a Miroslavem Plincelnerem prezentaci soutěže Vesnice roku 
 
 
3. Projednání pozičního dokumentu SPOV k Programu rozvoje venkova 2007 – 2013
  
Tomáš Svoboda informoval předsednictvo SPOV PK o průběhu dalších aktivit k návrhu pozičního dokumentu SPOV k Programu rozvoje venkova 2007-2013.

4. Výzkum problematiky drobného a středního podnikání

Tomáš Svoboda seznámil předsednictvo SPOV PK s projektem "Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování mikropůjček a vzdělávání venkovského obyvatelstva" a výzkumem Stavu drobného a středního podnikání na venkově, který Centrum pro komunitní práci realizuje v rámci tohoto projektu v Plzeňském a Olomouckém kraji. Více informací o tomto projektu naleznete na internetových stránkách www.cpkp.cz
 
 
3. Krajské kolo soutěže Vesnice roku 

Tomáš Svoboda informoval na základě zprávy od předsedy hodnotící komise krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 Miroslava Plincelnera o průběhu soutěže. Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2006 probíhá podle stanoveného časového harmonogramu. Ve středu 14.6. byly dokončeny jízdy po soutěžních obcích a vyhodnocení výsledků. O termínu oficiálního vyhlášení výsledků bude sekretariát SPOV PK své členy informovat.  
 
Zpracoval:

Tomáš Svoboda (CpKP)

ověřil:

Ing. Jiří Křemenák 

