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Schůzi zahájila předsedkyně podvýboru D. Váhalová v 17.10 hod. Konstatovala, že tato
schůze podvýboru bude organizačně-informační, čemuž odpovídá i navržený pořad schůze.
Poslankyně a poslanci jej poté beze změn schválili /hlasování 6-0-0/.
Pořad schůze:
1.
Volba ověřovatelů podvýboru
2.
Sdělení předsedkyně ke koncepci práce podvýboru
3.
Připomínky a podněty poslanců
4.
Různé
K bodu č. 1
Poslanci a poslankyně jednohlasně zvolili ověřovateli posl. J. Bauera, J. Suchou a J.
Šenfelda /usn. č. 1, hlasování 6-0-0/.
K bodu č. 2
Př. D. Váhalová stručně nastínila svou představu práce podvýboru. Sdělila, že
podvýbor se bude scházet podle aktuální potřeby, a vzhledem k faktu, že všichni jeho členové
jsou zároveň členy VEZ, navrhla konaní schůzí sladit s aktivitami výboru. Frekvence zasedání
by měla být přibližně 1x za čtvrtletí. Doporučila, aby podvýbor využil i možnosti výjezdních
schůzí, na nichž by se členové mohli setkávat se zástupci krajů a zároveň by se mohli
seznámit s realizací přeshraničních projektů v praxi.
K bodu č. 3
V rámci tohoto bodu nevystoupil žádný z členů podvýboru. Předsedkyně D. Váhalová
tedy vyzvala poslankyně a poslance, aby své připomínky a podněty k možným dalším
aktivitám podvýboru zaslali prostřednictvím emailu do konce měsíce března.
K bodu č. 4
Př. D. Váhalová připomněla záměr VEZ uskutečnit výjezdní schůzi do Zlínského
kraje. Bylo dohodnuto, že ve spolupráci s posl. F. Novosadem a v koordinaci s předsedou
VEZ J. Bauerem bude připraven program tak, aby zohledňoval i cíle podvýboru.
Dále př. D. Váhalová poukázala na potřebu volby nového místopředsedy podvýboru
za posl. T. Chalupu, který se stal ministrem pro životní prostředí. Sdělila členům podvýboru,
že nominace na tuto pozici mohou podat do příští schůze podvýboru.
K návrhu pořadu a termínu 2. schůze podvýboru poté bylo přijato usnesení pověřující
předsedkyni k její přípravě, stanovení termínu a svolání /usn. č. 2, hlasování 6-0-0/.
Schůze skončila v 17.30 hod.
/zapsala Lenka Mozgová/

Josef Šenfeld
ověřovatel podvýboru

Dana Váhalová
předsedkyně podvýboru

