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Zápis z 25. zasedání výboru pro regionální rozvoj (dále jen VRR)
Dne 5. března 2007 v sídle Krajského úřadu – Závodní 353/ 88, 360 21 Karlovy Vary

Přítomni:  	pánové Sequens, Gold, Dub, Živný, Orálek, Volf, Kroupa, paní Zámostná
nepřítomen:	pan Cervan
host:: 	pan Musil
Program:
	Úvod, zahájení
	Návrh na udělení dotací – Vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů

POV – návrh na rozdělení příspěvků
Problematika řešení lokalit brownfields v KK
	Různé – Použití příspěvku poskytnutého Regionálnímu stavebnímu sdružení K.Vary
          - POV Porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku
	Závěr

Závěr:
Usnesení č.1
VRR doporučuje ZKK ke schválení níže navrhované rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu na „ vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů“.											(HLASOVÁNÍ: 7 – 0 – 0)
Usnesení č.2
VRR souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2007 a doporučuje jej ZKK ke schválení.
										(HLASOVÁNÍ: 8 – 0 – 0)

Usnesení č.3
VRR bere na vědomí pokračování a rozvoj aktivit v rámci řešení problematiky brownfields na území Karlovarského kraje.																			(HLASOVÁNÍ: 8 – 0 – 0)

Usnesení č.4
VRR bere na vědomí výsledky kontroly závěrečných vyúčtování příspěvků poskytnutých z Programu obnovy venkova za rok 2005 a 2006.																(HLASOVÁNÍ: 8 – 0 – 0)
Usnesení č.5
VRR bere na vědomí použití příspěvku poskytnutého Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary.									(HLASOVÁNÍ: 8 – 0 – 0)
Vyjádření VRR ke kauze „Lomnické pinky“
VRR jako garant a koordinátor rozvoje celého KK, složený se zástupců všech politických stran zasedajících v ZKK, sleduje s velkým politováním události kolem tzv. Lomnických pinek. S ještě větším politováním jsme zaznamenali, že zástupci občanského sdružení (ačkoli jsou v jejich středu osoby dříve veřejně činné i v nadregionálním měřítku), nejen že si  předem neshromáždili všechny dostupné informace, ale zároveň se z jejich vyjádření zdá, že si plně neuvědomili a dosud neuvědomují souvislosti fungování lidského společenství v území a ani svou odpovědnost a sounáležitost k tomuto systému. Věříme, že nakonec dojde ke smysluplnému a dospělému rozuzlení této kauzy. Bylo by nanejvýš nešťastné, pokud by výsledkem byl pouze vzbuzený pocit neúcty k velké a obdivuhodné práci společnosti a stovek jejích lidí, kteří v nutné snaze po lepším životním prostředí věnují tomuto cíli významné finanční prostředky i své schopnosti, a to i nad rámec povinností daných zákonem. Věříme a chceme přispět k tomu, aby bylo nanejvýše zřetelné, že nejprve je nutné územní zdroje zhodnotit a teprve potom užít, že nejprve je nutné finanční prostředky výrobou získat a potom teprve přerozdělit.								(HLASOVÁNÍ: 7 – 0 – 0)

Zasedání bylo ukončeno ve 20,00 hod.
Zapsala: Ing. Petra Ederová, tajemnice VRR
Schválil: Mgr. Luděk Sequens, předseda VRR
V Karlových Varech,  dne  6.3. 2007

