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ZÁPIS

ze 3. schůze
podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci
konané ve čtvrtek 23. února 2012
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Přítomni:

prezenční listina

Omluveni:

prezenční listina

Schůzi zahájila předsedkyně podvýboru D. Váhalová ve 16.30 hod. Konstatovala, že tato
schůze podvýboru bude opět spíše organizačně-informační, čemuž odpovídá i navržený pořad
schůze. Poslankyně a poslanci jej poté beze změn schválili /hlasování 4-0-0/.
Pořad schůze:
1.
2.

Sdělení předsedkyně
Různé

K bodu č. 1
Př. D. Váhalová nejprve upozornila na skutečnost, že podvýbor stále nemá zvoleného
místopředsedu na místo uprázdněné po posl. Tomáši Chalupovi. Navrhla, aby do této funce
byla zvolena posl. Jitka Chalánková, s níž danou možnost konzultovala a paní poslankyně
s nominací vyjádřila souhlas. Protože nikdo z přítomných nevznesl žádnou další nominaci
a současně byl konstatován všeobecný souhlas s uvedeným návrhem, dala o něm předsedkyně
D. Váhalová hlasovat. Přítomní členové podvýboru tak jednomyslně zvolili posl. Jitku
Chalánkovou místopředsedkyní podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci /usn. č. 4,
hlasování 3-0-0/.
Dalším tématem byla otázka organizace výjezdní schůze podvýboru do
Moravskoslezského kraje. Předsedkyně D. Váhalová potvrdila, že program výjezdní schůze je
rámcově připraven, otevřenou otázkou nicméně stále zůstává volba vhodného termínu. Po
konzultaci s předsedou VEZ J. Bauerem k připravovaným aktivitám výboru bylo dohodnuto,
že termín plánované výjezdní schůze bude stanoven během druhého pololetí tohoto roku.
Proto se podvýbor sejde co nejdříve poté, co Poslanecká sněmovna schválí svůj harmonogram
zasedání na uvedené období.
Př. D. Váhalová se dále zabývala náplní práce podvýboru a navrhla, zejména při
konstatování značné časové vytíženosti poslanců a z toho vyplývajících obtíží nalézt vhodný
termín pro uskutečnění výjezdů do regionů, aby si podvýbor na své budoucí schůze postupně
přizval zástupce krajů, v nichž jsou realizovány zajímavé přeshraniční projekty, k jejich
prezentaci zde v PS. Dále informovala přítomné členy, že svoji spolupráci nabídl podvýboru i
německý velvyslanec v ČR p. Detlef Lingemann, neboť mezi ČR a SRN dlouhodobě probíhá
významná přeshraniční spolupráce. Poslanci s touto koncepcí další práce podvýboru vyslovili
souhlas.
K bodu č. 2
V rámci tohoto bodu nevystoupil žádný z členů podvýboru.
K návrhu pořadu a termínu 4. schůze podvýboru poté bylo přijato usnesení pověřující
předsedkyni k její přípravě, stanovení termínu a svolání /usn. č. 5, hlasování 3-0-0/.
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Schůze skončila v 17.00 hod.
/zapsala Lenka Mozgová/

Jan Bauer v. r.
ověřovatel podvýboru

Dana Váhalová v. r.
předsedkyně podvýboru

