

KARLOVARSKÝ KRAJ
KOMISE RADY KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
ZE  STÁTNÍHO  ROZPOČTU
=========================================================================
Zápis z jednání 1/2008 Komise Rady Karlovarského kraje pro posuzování žádostí 
o podporu ze státního rozpočtu konaného dne 18.3.2008 v 15,00 hod. v sídle 
Krajského úřadu Karlovarského kraje – 218 A


Přítomni: p. L. Němec, p. L.Dubcová,  , p. M. Kubíček, p. J.  Bureš,  Ing. D. Suchý, 
                  Ing. V. Jakubík
Omluveni: Mgr. J. Brož, Ing. J. Novák, RNDr. P. Poc
Hosté: Ing. Eliška Vršecká – vedoucí odboru ŽP a zemědělství KÚ KK
Program: 
1)	Plán práce komise na rok 2008
2)Hodnocení žádostí o dotaci z Ministerstva zemědělství a zařazení do kategorií 
   dle důležitosti
3)	Informace o přidělení podpor z MZe a SFŽP – žádosti z r. 2007
4)	Různé


Jednání zahájil předseda komise p. Němec .
Komise se dohodla na následujícím:
K bodu č. 1 programu – Plán práce na r. 2008
·	komise posuzuje žádosti o podpory ze státního rozpočtu na základě výzvy Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Státního fondu životního prostředí.
 Z tohoto důvodu nelze stanovit předem termíny jednání komise a v tomto smyslu byla předána i zpráva Radě KK. 
Hlasování:   6-0-0

K bodu č. 2 programu - Hodnocení žádostí o podporu z Ministerstva zemědělství a zařazení 
do kategorií dle důležitosti

·	předseda komise p.Luděk Němec  seznámil členy s žádostmi o podporu. Jedná se o 4 akce, které byly projednávány již v předchozích letech  a zařazeny v 2. a 3. kategorie.
Jedná se o následující akce:
	Nové Hamry – vodovod

Šneky – kanalizace
Vodovod Bublava – I. etapa
Vodovod Hluboký
Komise byla seznámena s návrhem odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor“) dle přílohy č. 1,  kde byly do 1. kategorie (tj. nejvyšší důležitost a kofinancování 10% uznatelných nákladů  krajem) zařazeny akce: N. Hamry vodovod a Šneky-kanalizace. Obě žádosti uvádějí investiční náklady stavby 4,0 mil. Kč, což znamená 800 tis. Kč spolufinancování ze strany Karlovarského kraje. Člen komise, starosta města Ostrov nad Ohří, požádal odbor ŽP, aby prověřil, zda by VSOZČ poskytlo záruku za realizaci investice obce Bublava a v případě, že ano, aby tato akce byla též zařazena do 1. kategorie. V případě, že ze strany obce a sdružení nebude projeven zájem, souhlasí s rozdělením dle původního návrhu.. Komise  souhlasí, aby akce Vodovod  Hluboký byla zařazena do 3. kategorie. Realizace stavby Vodovod Hluboký je dle informací členů komise v současné době již před dokončením z vlastních zdrojů. 
Hlasování: 6 – 0 - 0

K bodu č. 3 programu – Informace o přidělení podpor z MZe a MŽP na akce, které byly projednávány v komisi v r. 2007
	Žádosti z MZe 

	Mariánské Lázně – rekonstrukce úpravny vody

Hazlov – kanalizace III. etapa
Akce byly zahrnuty do financování z MZe jsou zároveň kofinancovány 10%  Karlovarským krajem 
	Splašková kanalizace Dolní Žandov – stavba byla obcí zahájena a je financována z jiných zdrojů
	ostatní akce, tj. N.Hamry-vodovod, Vodovod Hluboký, Šneky- kanalizace, Vodovod Bublava-I.etapa byly přesunuty do r. 2008.

	žádosti ze SFŽP

	Obec Útvina-Odbahnění Návesního rybníka  

Léčebné Lázně Jáchymov
Podpora byla schválena Radou SFŽP v červnu 2007 a v současné době probíhá uzavírání smluv.
Komise vzala informaci na vědomí.
K bodu č. 4 – Různé  
Nebyly projednávány žádné materiály.


Jednání bylo ukončeno v 16,40 hod.
V Karlových Varech dne 18.3.2008

Zapsala: Jarmila Solnařová



Luděk Němec v.r.
						         předseda Komise Rady Karlovarského kraje 
                             pro posuzování žádostí o podporu 
                                        ze státního rozpočtu



				

