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KARLOVARSKÝ KRAJ
    .Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í
z 19. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 2.8.2010 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni : pánové Hybner, Živný, Gold, Martinec, paní Zámostná
Omluveni:  pánové Cervan, Stach, Pospíšil 
Nepřítomni: -
Ostatní zúčastnění:	pan Musil, paní Michková, Kriegelsteinová

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 
	Zpráva o činnosti Výboru regionální rady soudržnosti NUTS II za 1. pololetí
	Plnění opatření ze Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK
	Projekty  „Univerzitní  kampus“ a „Multifunkční  regionální záchranářské centrum“

Projekt „Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“ 
	Integrovaný projekt rozvoje města Karlovy Vary
	Různé
	Závěr






Program jednání:

Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání

usnesení č. 62/08/10 

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

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0






      2) Plnění opatření ze Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK

usnesení č. 63/08/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí aktuální stav ROP regionu NUTS 2 Severozápad 2007 - 2013 Karlovarského kraje.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:   0












  3) Projekty  „Univerzitní  kampus“ a „Multifunkční  regionální záchranářské centrum“

usnesení č. 64/08/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí zprávu o stavu projektů „Univerzitní  kampus“ a „Multifunkční  regionální záchranářské centrum“.

pro:
5 
proti:
0
zdržel se:
0                         
   
   4) Projekt „Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“ 
usnesení č.65/08/10 
Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí závěrečnou zprávu o projektu „Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“
.

pro:
5
proti:
0
    zdržel se:
	                 

    
    5) Integrovaný program rozvoje města Karlovy Vary (IPRM)
usnesení č.66/08/10 
Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o stavu Integrovaného programu rozvoje města Karlovy Vary.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
	                 



V Karlových Varech dne  2.8.2010



Zapsala: Bc. Martina Fučíková

	 								Mgr. Tomáš Hybner
                                                                                          předseda  	Výboru pro regionální rozvoj ZKK

