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KARLOVARSKÝ KRAJ
    .Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í
ze 17. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 3.5.2010 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni : pánové Hybner, Cervan, Martinec, Živný, Stach, Martinec, Pospíšil, paní Zámostná
Omluveni:  -
Nepřítomni: pan Stach
Ostatní zúčastnění:	pan Uhříček, paní Bělohoubková, Michková

Jednání zahájil v 16.00 hodin místopředseda a ukončil v 18.00 hodin předseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje. Členové Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

	Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání 

Dopravní terminály Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně
	Činnost KARP p.o.
	Aktualizace Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji 
	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2010
Spolupráce Karlovarského kraje s o.s. Vodácká Ohře

Návrh Aktualizace Strategické části Programu rozvoje Karlovarského kraje v roce 2010
	Programy přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko, Cíl 3 ČR – Bavorsko
Různé
	Závěr







Program jednání:

Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání

usnesení č. 48/05/10 

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

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0






    2) Dopravní terminály Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně

usnesení č. 49/05/10 

Výbor pro regionální rozvoj projednal předložený materiál „Dopravní terminály Karlovarského kraje“
VRR bere na vědomí informace uvedené v předloženém materiálu.
pro:
7
proti:
0
zdržel se:   0











    3) Činnost KARP p.o.

usnesení č. 50/05/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí zprávu o činnosti KARP, kterou předložila Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace 
(přišel p. Hybner)
pro:
8 
proti:
0
zdržel se:

0                         

   4) Aktualizace Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji 

usnesení č.51/05/10 

Výbor pro regionální rozvoj VRR projednal předložený materiál, bere na vědomí „Aktualizaci Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji“. VRR doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Aktualizaci Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji v předloženém znění.
    (odešla pí. Zámostná)
pro:
7
proti:
0
    zdržel se:
	                 

										
    5) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2010

usnesení č.52/05/10 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje projednal předložený materiál a souhlasí s předloženým návrhem poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro město Teplá ve výši 200.000 Kč, město Březová ve výši 93.000,- Kč, město Horní Slavkov ve výši 300.000,- Kč, město Cheb ve výši 200.000,- Kč, město Nová Role ve výši 1.269.000,- Kč, obec Pernink ve výši 35.000,- Kč, Svazek obcí Bystřice ve výši 195.000,- Kč, město Ostrov ve výši 1.028.000,- Kč.  
VRR doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
	                 


   6) Spolupráce Karlovarského kraje s o.s. Vodácká Ohře

usnesení č.53/05/10 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje projednal jednotlivé varianty. Výbor pro regionální rozvoj doporučuje ZKK variantu č. 2 bez specifikace aktivit. VRR doporučuje ZKK uzavřít smlouvu o poskytnutí jednorázového příspěvku s počátkem od roku 2011. 

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0                 

   7) Návrh Aktualizace Strategické části Programu rozvoje Karlovarského kraje v roce 2010

usnesení č.54/05/10 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí návrh aktualizace Strategické části Programu rozvoje Karlovarského kraje v roce 2010.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
	                 


    8) Programy přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko, Cíl 3 ČR – Bavorsko

usnesení č.55/05/10 
Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o aktuálním stavu programů přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Sasko a Cíl 3 ČR – Bavorsko.


V Karlových Varech dne  3.5.2010



Zapsala: Bc. Martina Fučíková



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


