
Zpráva z kmv  za rok  2020

a) Název komise: Komise pro meziregionální vztahy, kmv

b) Zástupce: RNDr. Bronislava Milinková

c) Komise zasedá pravidelně první čtvrtek v měsíci, kromě prázdninových měsíců červenec a srpen.
Je však dohodnuto, kdyby bylo něco naléhavého ke schválení, bude mimořádně svolána i v této
době. 
Komise mívá pravidelný program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Informace o akcích OVV

  3. Různé 

Schůze komise byly v loňském roce poznamenány covidovou pandemií a volbami v říjnu.   
Na posledním zasedání komise za dané volební období v září 2020 jsme byli vyzváni k vrácení čipů
pro vstup do budovy.

d)  Komise dostává zprávy z Rady JMK především týkající  se zahraničních  návštěv v JMK, a
výjezdů radních do zahraničí.  Dále jsou na programu pravidelně  zprávy z našeho zastoupení  v
Bruselu. Každý pátek dostávám do e-mailové pošty bulletin Monitoring EU o akcích v Bruselu;
akce pořádané naším zastoupením jsou evropskými orgány vysoce ceněny. Často prezentují celou
Českou republiku.
Zasílání  dokumentů  e-mailem  před  jednáním  komise  bylo  nahrazeno  odkazem  na  uložení  v
dokumentech komisí JMK. Na samotném jednání jsou materiály v jednom výtisku k nahlédnutí.
O závěrech a usneseních komise jsou pravidelně pořizovány zápisy a poměrně brzo po jednání
zasílány členům komise e-mailem. Občas se jednání komise zúčastňují hosté, aby podali vysvětlení
k některým projednávaným bodům.
Podle zpráv odboru přibývá zájemců o partnerství z evropských i mimoevropských zemí.
Rozpočet na rok 2021 byl již poznamenán covidovou situací.

e) Osobní postřehy: 
Opakuji ze zprávy za rok 2019: "členové komise vyslechnou sice moje občasné zprávy z NNO, ale
odezva je spíš malá. Naším velkým příznivcem v komisi je JUDr. Gašpar, který moje připomínky
(např.  k  ne-financování  ANNO  JMK)  podporuje.  Rovněž  zatím  není  velká  podpora  seniorské
problematiky při výjezdech členů Rady JMK do zahraničí."
Často padá poznámka, že zájem o partnerství s JMK je způsoben dobrou propagací vinařství.
Členství v komisi jsem ukončila na vlastní žádost z důvodu vyššího věku a zhoršené chůze. 
V dalším volebním období mne nahradila PhDr. Pelajová.
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