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Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne .2005 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

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



Program jednání:

1. Informace z Valné hromady SPOV
2. Diskuse k budoucímu fungování SPOV PK
3. Různé


1. Informace z Valné hromady SPOV

Informace z Valné hromady SPOV ČR jsou ve formě usnesení součástí přílohy k tomuto zápisu.

2. Diskuse k dalšímu fungování SPOV PK

	Předsednictvo na posledním zasedání v roce 2005 definovalo činnost pro rok 2006:


	Stát se respektovaným partnerem kraje v otázkách rozvoje venkova – je nutné nastavit a zpracovat jasnou formu spolupráce a pozvat politické osobnosti kraje (představitele Plzeňského kraje, poslance, senátory) na jednání předsednictva SPOV PK. (Ing. Jiří Křemenák ve spolupráci s předsednictvem SPOV PK).


	Zahájit jednání o spolupráci s institucemi/organizacemi, které se zabývají problematikou regionálního rozvoje a venkovskou problematikou (agrární komora, hospodářská komora, Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje). 


	Dokončit realizaci projektu "POV jako klíč k česko – bavorské spolupráci" a zpracovat strategii dalších aktivit, které zajistí pokračování projektu. Na základě analýzy dokumentu Vyhodnocení dopadů POV v Plzeňském kraji a závěrů z Národní diskuse k budoucnosti venkova vydefinovat další témata pro aktivity SPOV PK.


	Pokračovat v započatých aktivitách týkajících se problematiky venkovského školství.


	SPOV PK by mohl nabízet konzultační a poradenské služby pro obce i pro organizace působící ve venkovském prostoru Plzeňského kraje.


	Zpracovat a vyvěsit na internetové stránky všechny materiály, které se týkají činnosti krajské organizace SPOV PK i celorepublikového SPOV. Je nutné naplnit všechny rubriky, které jsou na stránkách zřízeny. (Tomáš Svoboda ve spolupráci s předsednictvem SPOV PK)


	Vyhodnotit dosavadní činnost předsednictva SPOV PK.


	Pokusit se rozšířit členskou základnu SPOV PK a oslovit organizace i jednotlivce, kteří by měli zájem se aktivně podílet na činnosti SPOV PK. 



Zpracoval:

Tomáš Svoboda (CpKP)

ověřil:

Ing. Jiří Křemenák 

