Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 16. 1. 2007 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Jiří Křemenák, Jiří Koreš, Tomáš Svoboda, Tomáš Havránek, Marie Nechutná, Ida Kaiserová, Stanislav Rampas, Tamara Salcmanová, Václava Miklíková, Petr Klásek, Václav Petrů, Marie Blažková 



Program jednání:

1.
Informace z jednání předsednictva SPOV ČR
2.
Soutěž Vesnice roku
3.
Stanovisko SPOV PK k petici „Iniciativa pro venkov“
4.
Různé


1. Informace z jednání předsednictva SPOV ČR 

Předseda SPOV PK pan Stanislav Rampas informoval přítomné o obsahu jednání předsednictva SPOV ČR

- hlavní body jednání: petice „Iniciativa pro venkov“ – schválena Valnou hromadou SPOV    	                          ČR a doporučena k distribuci
	                          Soutěž Vesnice roku – bude vyhlášena na Dni malých obcí

2. Soutěž Vesnice roku

Účastníci projednávali změnu pravidel soutěže, která předpokládá vyloučení malých měst a městysů z možnosti účastnit se soutěže i přesto, že mnoho z nich má venkovský charakter.

Předsednictvo vyjádřilo všeobecnou shodou názor, že ze samotného názvu Soutěž vesnice roku v Programu obnovy venkova vyplývá fakt, že na účast v soutěži má právo každý subjekt, který splňuje podmínky soutěže účastí v Programu obnovy venkova a to bez ohledu na statut obce či města.

Podle předsednictva SPOV PK je soutěž hlavním motorem obnovy venkovského prostoru. Není určitě dobré ze soutěže uměle segregovat případné zájemce, jenom proto, že mají statut města. 

Informace o soutěži Vesnice roku je možné získat na internetových stránkách http://vesniceroku.obce.cz/.

3. Stanovisko SPOV PK k petici „Iniciativa pro venkov“

Předsednictvo se na svém jednání usneslo, že SPOV PK podporuje myšlenku Petice proti diskriminaci obyvatel venkova. Navrhuje však, je-li to ještě možné, vypustit bod 3) prvního odstavce úvodního textu a kroky 2) a 3) druhého odstavce průvodního textu petice, neboť je považuje za nadbytečné. Nosnou myšlenkou petice je změna „Zákona o rozpočtovém určení daní“ a naplnění závazků, které plynou ČR z Evropské charty místní samosprávy. Ze stejného důvodu navrhuje předsednictvo SPOV PK spojit v textu petice body 1) a 2) a vyjmout body 3) a 4). Text petice najdete na oficiálních internetových stránkách SPOV ČR.

Petici v současném znění předsednictvo SPOV PK nepodpoří.

Podle předsednictva SPOV PK se snaží petice řešit příliš velké množství témat, čímž se zvyšuje riziko, že z petice budou reflektována pouze některá témata, která nebudou mít žádný pozitivní vliv na problematiku venkova v ČR. Zároveň také členové předsednictva SPOV PK vyjádřili názor, že některé odstavce (zejména úvodního textu petice) nejsou vyjádřeny příliš pregnantně a určitě jsou diskutabilní v rámci myšlenkové platformy Programu obnovy venkova (např. požadavek na legislativní definici pojmu venkov, zřízení jednoho ústředního orgánu, který by zastupoval zájmy venkova). 

Z bodu 2. a 3. zápisu z jednání předsednictva SPOV PK bude sestaveno "Usnesení předsednictva SPOV PK", které bude rozesláno předsednictvu SPOV ČR a krajským organizacím SPOV. (usnesení je přílohou tohoto zápisu)
 
4. Různé

Předsednictvo projednávalo náplň činnosti na rok 2007 a následující období vůbec. Hlavní úkoly, jimž se chce předsednictvo věnovat v nejbližší době jsou:

	popularizace soutěže Vesnice roku

oslovení  obcí, které se dosud soutěže neúčastnili a jejichž participace by byla přínosem
příprava žádostí o dotace z krajských programů na seminární činnost v oblastech:
	venkovská zeleň

vzdělávání starostů a zastupitelů venkovských obcí a měst v problematice Programu obnovy venkova a samosprávy vůbec
územní plánování a stavební činnost na venkově 
přeshraniční spolupráce

Zapsal: Tomáš Svoboda

Ověřil: Stanislav Rampas



Příloha: 
Usnesení předsednictva SPOV PK


