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KARLOVARSKÝ KRAJ
    .Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje


U s n e s e n í
z 15. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 1.3. 2010 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni : pánové Hybner, Gold, Kroupa, Cervan, Živný, Stach, Martinec, Pospíšil, paní Zámostná
Omluveni:  -
Nepřítomni: -
Ostatní zúčastnění:	pánové Emler, Štovíček, Venhoda, paní Bělohoubková, Vršecká

Jednání zahájil v 16.00 hodin předseda Výboru pro regionální rozvoj a ukončil v 18.25 hodin místopředseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

1.	Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání
2.	Revitalizační projekty v Karlovarském kraji 
3.	Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v KK 
4.    Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji
5.	Aktuální situace v oblasti středních škol v Karlovarském kraji 
6.	Plán oprav silnic, mostů a opěrných zdí /II. a III. třídy 
7.	Program obnovy venkova – rozdělení příspěvků na rok 2010 – Dt 4
8.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 - návrh změny smlouvy a návrh dodatku č. 1 ke 
      smlouvě
9.	Veletrhy investičních příležitostí v roce 2010
10.	Různé
11.	Závěr






Program jednání:


Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání

usnesení č. 28/03/10 

Členové VRR schválili navržený program jednání a zápis z minulého jednání VRR. 

pro:
9
proti:
0
zdržel se:
0

     2)  Revitalizační projekty v Karlovarském kraji 

usnesení č. 29/03/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o revitalizačních projektech v Karlovarském kraji.
pro:
9
proti:
0
zdržel se:   0







      3) Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v KK 

usnesení č. 30/03/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o Výhledové studii potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji.
pro:
9
proti:
0
zdržel se:

0

      4) Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji

usnesení č.31/03/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o Integrovaném systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji.

pro:
9
proti:
0
zdržel se:
	                 

										(odešel. p. Hybner, Stach, Kroupa)

      5) Aktuální situace v oblasti středních škol v Karlovarském kraji 

usnesení č.32/03/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o aktuální situace v oblasti středních škol v Karlovarském kraji.

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
	                 


      6) Plán oprav silnic, mostů a opěrných zdí /II. a III. třídy 

usnesení č.33/03/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o návrhu Plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2010.

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
	                 



      7) Program obnovy venkova – rozdělení příspěvků na rok 2010 – Dt 4

usnesení č.34/03/10 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2010 dotační titul 4. 
VRR doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu.

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
	                 







      8) Projekt Partnerství pro budoucnost 3 - návrh změny smlouvy a návrh dodatku č. 1 ke 
      smlouvě

usnesení č.35/03/10 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s předloženým návrhem vzorové smlouvy „Projektu Partnerství pro budoucnost 3“ a návrhem vzorového dodatku č. 1 ke smlouvám, které již byly v rámci „Projektu Partnerství pro budoucnost 3“ uzavřeny.
VRR doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu.

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
	                 


      9) Veletrhy investičních příležitostí v roce 2010 

usnesení č.36/03/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí účast Karlovarského kraje na veletrzích a výstavách v roce 2010 zaměřených zejména na investiční příležitosti, nemovitosti a rozvojové projekty. 

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
	                 


V Karlových Varech dne  1.3.2010



Zapisovatelka: Bc. Martina Fučíková



	 Bc. Tomáš Hybner
                                                                                          předseda  	Výboru pro regionální rozvoj 
	    Zastupitelstva Karlovarského kraje


