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Zápis z 30. zasedání výboru pro regionální rozvoj (dále jen VRR)
Dne 3. září 2007 v sídle Krajského úřadu – Závodní 353/ 88, 360 21 Karlovy Vary

Přítomni:  	pánové Dub, Živný,Volf, Orálek, paní Zámostná
omluveni:	pánové Sequens, Gold, Kroupa
nepřítomen:	pan Cervan
host:: 		pánové Musil, Přikryl, paní Michková, Kriegelsteinová 
Program:
	Úvod, zahájení
	ROP regionu NUTS 2 Severozápad, Cíl 3 ČR – Sasko, ČR – Bavorsko, Finanční mechanismy EHP / Norsko– aktuální informace
	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
	Projekt partnerství pro budoucnost 1 a 2

Aktuální stav zavádění informačního systému na podporu využívání finančních prostředků EU a dalších evropských zdrojů „call centrum“
	Projekt „ Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy KK v podmínkách EU“ v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci
Program rozvoje venkova – regionální kritéria
Informace o stavu implementace operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím globálních grantů KK
Výsledky analýzy nestátního neziskového sektoru v KK
Nedodržení termínu závěrečného vyúčtování dotace z rozpočtu KK – ORR na „ vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů“ – pro město Cheb
Smlouva o spolupráci a realizaci projektu „ Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území KK „ ( KOPaS ÚAP KK)
	Návrh na udělení dotací pro rok 2007 v dotačním titulu „ Podpora územně plánovací činnosti obcí KK“ z rozpočtu ORR KK – II.kolo
	Různé
	Závěr


Závěr:
Usnesení č.1
VRR bere na vědomí aktuální stav ROP regionu NUTS 2 Severozápad 2007 – 2013 Karlovarského kraje a žádá o další informaci na prosincovém zasedání VRR.												(HLASOVÁNÍ: 5 – 0 – 0)
Usnesení č.2
VRR bere na vědomí informaci o aktuálním stavu programů přeshraniční spolupráce ČR – Sasko a ČR – Bavorsko a o Finančních mechanismech EHP / Norsko.	(HLASOVÁNÍ: 5 – 0 – 0)
Usnesení č.3
VRR bere na vědomí Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013.	(HLASOVÁNÍ: 5 – 0 – 0)
Usnesení č.4
VRR bere na vědomí aktuální stav projektu Partnerství pro budoucnost 1 a Partnerství pro budoucnost 2 a informaci o průběhu projektu Partnerství pro budoucnost 1 a ukončení projektu Partnerství pro budoucnost 2.				  	(HLASOVÁNÍ: 5 – 0 -0)									
Usnesení č.5
VRR bere na vědomí aktuální stav  zavádění informačního systému na podporu čerpání finančních prostředků EU a dalších evropských zdrojů „ call centrum“.													(HLASOVÁNÍ: 5 – 0 – 0)
Usnesení č.6
VRR bere na vědomí postup prací na přípravě realizace projektu „ Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy KK v podmínkách EU“ v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci. VRR souhlasí a doporučuje ZKK zrušení usnesení ZK 84/04/07 o vydání závazného příslibu k zajištění finančního krytí projektu „ Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy KK v podmínkách EU“, dále VRR souhlasí a doporučuje ZKK schválení vydání závazného příslibu k předfinancování projektu „ Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy KK v podmínkách EU“ v celkové výši 14000 EUR, tj. 20% celkových nákladů projektu, které KK obdrží po předložení závěrečného vyúčtování projektu a podání závěrečné zprávy.																		(HLASOVÁNÍ: 5 – 0 – 0)
Usnesení č.7
VRR bere na vědomí informaci o navrhovaných regionálních kriteriích Programu rozvoje venkova pro podopatření a opatření III. 2.1.1 – Obnova a rozvoj vesnic, III. 2.1.2 – Občanské vybavení a služby a III. 2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.												(HLASOVÁNÍ: 5 – 0 – 0)									
Usnesení č.8
VRR bere na vědomí informaci o stavu implementace Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím globálních grantů KK a doporučuje seznámit členy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost s Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost.																(HLASOVÁNÍ: 5 – 0 – 0)										
Usnesení č.9
VRR bere na vědomí výsledky Analýzy nestátního neziskového sektoru KK a doporučuje KÚ KK pokračovat v aktivitách vedoucích k rozvoji nestátního neziskového sektoru v KK na základě výsledků analýzy..																			(HLASOVÁNÍ: 5 – 0 – 0)									
Usnesení č.10
VRR bere na vědomí informace o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu KK a doporučuje ZKK ke schválení – neuplatňovat sankce za porušení Smlouvy o poskytnutí dotace vůči Městu Ostrov Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s Dodatkem č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků KK, ev.č. 140/2007 ze dne 11.6.2007, uzavřené mezi KK a Městem Cheb a doporučuje Dodatek č.1 ZKK ke schválení.													(HLASOVÁNÍ: 5 – 0 – 0)									
Usnesení č.11
VRR souhlasí se smlouvou o spolupráci a realizaci projektu „ Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území KK – KOPaS“ a doporučuje ZKK smlouvu o spolupráci a realizaci projektu ke schválení. VRR doporučuje uložit ZKK pověření vedoucího ORR a vedoucího odboru informatiky KÚKK zajištěním všech potřebných úkonů vyplývající ze smlouvy o spolupráci a realizaci projektu „ Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území KK“ a vedoucí k realizaci projektu „ Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území KK“.															(HLASOVÁNÍ: 5 – 0 – 0)									
Usnesení č.12
VRR souhlasí a doporučuje ZKK ke schválení níže navrhované rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „ Podpora územně plánovací činnosti obcí KK“ z rozpočtu ORR KK v roce 2007 – II.kolo a předložené dodatky č.1 smluv pro obce, kterým již byla poskytnuta dotace v I. kole ze stejného dotačního titulu, jejichž seznam je uveden níže. 									(HLASOVÁNÍ: 4 – 1 – 0 , pro: Dub, Orálek, Volf, Zámostná; proti: Živný)


Zasedání bylo ukončeno ve 19,45 hod.
Zapsala: Ing. Petra Ederová, tajemnice VRR
Schválil: František Dub, místopředseda VRR

V Karlových Varech,  dne  4.9. 2007

