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Zápis z 33. zasedání výboru pro regionální rozvoj (dále jen VRR)
Dne 3. prosince 2007 v sídle Krajského úřadu – Závodní 353/ 88, 360 21 Karlovy Vary

Přítomni:  	pánové Sequens, Dub, Cervan, Gold, Orálek, Živný,Volf, paní Zámostná Omluven:	pan Kroupa
Hosté:: 	pan Musil, paní Michková
Program:
	ROP regionu NUTS 2 Severozápad 

POV pro rok 2007 – změny v realizovaných akcích
Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2008
Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji
Projekt Partnerství pro budoucnost 2 – zpráva o ukončení projektu 
Dotazy a zpřesnění ad PRKK
	Pravidla na hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu KK, ORR na úseku ÚP činnosti obcí pro rok 2008
	Různé – Příprava programu jednání na rok 2008

Usnesení č.1
VRR souhlasí se změnami, uvedených v dodatcích předloženého materiálu, v realizovaných akcích POV pro rok 2007 a doporučuje je ke schválení ZKK.                                                                                     										(HLASOVÁNÍ: 8 – 0 – 0)
Usnesení č.2
VRR souhlasí  s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace a s poskytnutím dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad z rozpočtu Karlovarského kraje a doporučuje ZKK schválit návrh smlouvy a poskytnutí dotace dle návrhu. VRR žádá aby na lednovém zasedání výboru byla předložena písemná zpráva o činnosti Regionální rady soudržnosti Severozápad.
										(HLASOVÁNÍ: 8 – 0 – 0)
Usnesení č.3
VRR projednal postup prací na přípravě Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji a smlouvu o dílo na zpracování Strategie lidských zdrojů v Karlovarském kraji.         			                                            				(HLASOVÁNÍ: 8 – 0 – 0)
Usnesení č.4
VRR projednal závěrečnou zprávu o ukončení projektu Partnerství pro budoucnost 2 a zprávu o převodu prostředků ve výši 3 503 330,-Kč na účet Karlovarského kraje – příjemce dotace.  Souhlasí se zprávou a celkovými náklady na projekt ve výši 4 287 448,34 a s náklady Karlovarského kraje na spolufinancování projektu ve výši 784 118,-Kč a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zprávu o ukončení projektu Partnerství pro budoucnost 2 s celkovými náklady projektu ve výši 4 287 448,34 Kč a podílem Karlovarského kraje ve výši 784 118,-Kč.							(HLASOVÁNÍ: 8 – 0 – 0)

Usnesení č.5
VRR projednal návrh trpělivě připravený návrh odpovědi k připomínkám RSDr. Jaroslava Businského a souhlasí s textem odpovědi.
                                                                                   (HLASOVÁNÍ: 8 – 0 – 0)

Usnesení č.6
Výbor pro regionální rozvoj doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2008 – 6. změnu ke schválení.                                                                                             (HLASOVÁNÍ: 8 – 0 – 0)

Pozn.: Příští zasedání VRR se bude konat 14.1.2008 v 17:00.
Zasedání bylo ukončeno ve 19,00 hod.
Zapsal: Jaroslav Sobotka, DiS., zástupce tajemnice VRR
Schválil: Mgr. Luděk Sequens, předseda VRR
V Karlových Varech,  dne  5.12. 2007

