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KARLOVARSKÝ KRAJ
    .Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í
z 18. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 7.6.2010 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

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

Jednání zahájil v 16.00 hodin a ukončil v 17.00 hodin místopředseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje. Členové Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

	Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání 
	Informace o plnění projektu Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje
	Program obnovy venkova - změna v realizované akci
	Den Ohře

Koncepční dokumenty Karlovarského kraje
	Vesnice roku 2010
	Různé
	Závěr






Program jednání:

Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání

usnesení č. 56/06/10 

Členové Výboru pro regionální rozvoj schválili navržený program jednání a zápis z minulého jednání VRR. 

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0






     2) Informace o plnění projektu Koordinovaného pořízení a správy územně analytických 
           podkladů na území Karlovarského kraje

usnesení č. 57/06/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o plnění projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“. 
pro:
5
proti:
0
zdržel se:   0











   3) Program obnovy venkova - změna v realizované akci

usnesení č. 58/06/10 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí se změnou charakteru příspěvku poskytnutého obci Štědrá v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 645/2010. Výbor pro regionální rozvoj doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu charakteru příspěvku poskytnutého obci Štědrá v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 645/2010.

pro:
5 
proti:
0
zdržel se:
0                         
    4) Den Ohře
usnesení č.59/06/10 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s vyhlášením Dne Ohře na poslední sobotu v měsíci červenci na dobu neurčitou a doporučuje ZKK ke schválení vyhlášení Dne Ohře dle návrhu.

pro:
5
proti:
0
    zdržel se:
	                 

    5) Koncepční dokumenty Karlovarského kraje
usnesení č.60/06/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o zhodnocení stavu, kvality a vazby na Program rozvoje dílčích koncepčních dokumentů Karlovarského kraje.
VRR doporučuje seznámit s touto zprávou vedoucí všech odborů Krajského úřadu KK.
VRR žádá Odbor regionálního rozvoje o přípravu materiálu pro jednání RKK s cílem posoudit navržená doporučení a rozhodnout o jejich realizaci.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
	                 


  6) Vesnice roku 2010

usnesení č.61/06/10 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s  poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje pro oceněné obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže „Vesnice roku 2010“ a 
doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních odměn oceněným obcím dle návrhu.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0                 

   7) Různé

Členové VRR byli informováni o projednávání Zásad územního rozvoje KK v Krajské knihovně, které se uskuteční dne 24.6.2010 od 10.00 hodin.

V Karlových Varech dne  7.6.2010

Zapsala: Bc. Martina Fučíková

	 								Bc. Tomáš Hybner
                                                                                          předseda  	Výboru pro regionální rozvoj ZKK

