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KRAJSKÝ ÚŘAD 
Zastupitelstvo – výbor pro regionální rozvoj
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Zápis z 26. zasedání výboru pro regionální rozvoj (dále jen VRR)
Dne 2. dubna 2007 v sídle Krajského úřadu – Závodní 353/ 88, 360 21 Karlovy Vary

Přítomni:  	pánové Sequens, Gold, Živný, Orálek, Volf, Kroupa, paní Zámostná
Omluven:	pan Dub
nepřítomen:	pan Cervan
host:: 	pánové Vanoušek, Přikryl, Musil 
Program:
	Úvod, zahájení
	Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje

Úprava č. 1 Pravidel pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro rok 2007, na podporu územně plánovací činnosti obcí (č. ZK 06/01/07) – upřesnění podmínek pro čerpání dotace (ve vztahu k novému stavebnímu zákonu)
	Návrh na udělení dotací – podpora zpracování ÚPD obcí (I. kolo)
Revitalizační projekty
ROP Regionu NUTS 2 Severozápad, Cíl 3 ČR – Sasko, ČR – Bavorsko – aktuální informace
„Dobří holubi se vracejí“ – setkání s poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a bývalým členem výboru panem RNDr. Vanouškem
	Různé – Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích
	Závěr



Závěr:
Usnesení č.1
VRR souhlasí s postupem aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje s připomínkou, že pro skutečně odpovídající aktualizaci dokumentu je nezbytně nutné, aby se na všech fázích procesu aktivně podílel krajský úřad karlovarského kraje.														(HLASOVÁNÍ: 7 – 0 – 0)
Usnesení č.2
VRR doporučuje ZKK úpravu č. 1. Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro rok 2007, na podporu územně plánovací činnosti obcí ke schválení	
										(HLASOVÁNÍ: 8 – 0 – 1)

Usnesení č.3
VRR doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení níže navrhované rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje v roce 2007 – I. kolo																					(HLASOVÁNÍ: 7 – 1 – 1)
Usnesení č.4
VRR doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova, s obcí Bečov nad Teplou, na akci "II. Etapa rekonstrukce stávajícího sportoviště", až po vyřešení majetkových vztahů ke sportovišti v Bečově nad Teplou. Dále doporučuje schválit změny v charakteru poskytnutého příspěvku obci Valeč, Svazku obcí Doupovské hory a MAS Vladař, o. p. s..														(HLASOVÁNÍ: 7 – 0 – 0)

Zasedání bylo ukončeno ve 21,00 hod.
Zapsala: Ing. Lucie Hrbková, zástupce tajemnice VRR
Schválil: Mgr. Luděk Sequens, předseda VRR
V Karlových Varech,  dne  4.4. 2007


Pozn.: výsledek hlasování: pro návrh – proti návrhu – zdržel se hlasování

