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Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 21. 11. 2006 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Ing. Jiří Křemenák, Karel Petráň, Jiří Koreš, Tomáš Svoboda, Tomáš Havránek, Marie Čápová, Miroslava Válová, Marie Nechutná, Ida Kaiserová, Stanislav Rampas 



Program jednání:

1.
Příprava Valné hromady SPOV PK
2.
Různé



1. Příprava Valné hromady SPOV PK 

Předsednictvo SPOV PK projednávalo následující program jednání Valné hromady SPOV PK:

Organizační část
Schválení jednacího řádu  - připraví Tomáš Svoboda
Volba orgánů schůze
Zapisovatel 
Mandátová a návrhová komise - bude volena v počtu 3 členů
Ověřovatel zápisu - budou voleni 2 ověřovatelé zápisu
Volební komise - bude volena v počtu 3 členů
Zpráva o činnosti předsednictva SPOV PK a návrh činnosti na další období - přednese Tomáš Svoboda
Zpráva o hospodaření Spolku - přednese Josef Machalíček nebo Tomáš Svoboda
Schválení zprávy o činnosti předsednictva a hospodaření Spolku
Zpráva revizní komise – přednese člen revizní komise
Schválení rozpočtu za období 2005-2006 a návrh rozpočtu na rok 2007
Odvolání předsednictva SPOV PK a volba nového předsednictva SPOV PK
	- Tomáš Svoboda rozešle účastníkům Valné hromady spolu s materiály pro přípravu  	na jednání také upozornění na možnost připravit návrhy na kandidáty do nového 	předsednictva
	- Odstupující předsednictvo na základě usnesení navrhne zachování územního 	principu pro složení nového předsednictva a zároveň jeho rozšíření ze současných 7 	na 9 členů.
	- Ing. Jiří Křemenák zjistí předběžný zájem o kandidaturu do nového předsednictva 	mezi členy Spolku.
	- Tomáš Svoboda připraví volební seznam podle zjištění Ing. Jiří Křemenáka (viz 	předchozí věta) a odstupující 	předsednictvo připraví návrh kandidátní listiny 	na nové předsednictvo s možností 	doplňujících návrhů. 

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

2. Různé 

Po projednání bodu 1. diskutovali přítomní o možnostech využívání regionálních a místních produktů k udržitelnému rozvoji venkova a o legislativních překážkách jejich produkce a obchodování.

Účastníci jednání se usnesli, že další jednání předsednictva se uskuteční v sídle Spolku 28. 11. 2006 v 11:00.



Zapsal: Tomáš Svoboda

Ověřil: Ing. Jiří Křemenák 


