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KARLOVARSKÝ KRAJ
    .Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í
z 22. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 6.12.2010 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni : pánové Živný, Gold, Stach, Hybner, Kroupa, Pospíšil, Cervan, Martinec, paní Zámostná
Ostatní zúčastnění: pánové Musil, Jelínek, Vrablec, Novotný, paní Michková

Jednání zahájil v 16.00 hodin a ukončil v 18.30 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 
	Inovační vouchery – návrh pravidel 
	Územní studie horských oblastí – aktuální informace

Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu
Změny v realizovaných akcích - Program obnovy venkova 2010, Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji 2010
	Program obnovy venkova 2011 - návrh pravidel
	Programy přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Sasko, ČR – Bavorsko, Finanční 
mechanismy EHP/Norsko, Program Švýcarsko-české spolupráce

Pravidla a podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení „Vesnice desetiletí v Karlovarském 
kraji za období 2001 – 2010“
	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2011 
	Různé
	Závěr






Program jednání:

Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání

usnesení č. 89/12/10 
Výbor pro regionální rozvoj schválil navržený program jednání a zápis z minulého jednání VRR. 

pro:
8 
proti:
0
zdržel se:
(chyběl p. Živný)






      2) Inovační vouchery – návrh pravidel 

usnesení č. 90/12/10 
Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o přípravě dotačního titulu Karlovarského kraje - Inovační vouchery.
pro:
8
proti:
0
zdržel se:   0                    

     3) Územní studie horských oblastí – aktuální informace

usnesení č. 91/12/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí průběžnou informaci o postupu pořizování „Územní studie horských oblastí“. 

pro:
8 
proti:
0
zdržel se:
(přišel p. Živný, odešel p. Hybner)






     4) Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Strategické části, 
        Akčního plánu a Realizačního manuálu

usnesení č.92/12/10 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s aktualizací Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje KK 2007 – 2013 a doporučuje ZKK ke schválení dle návrhu.

pro:
8
proti:
0
    zdržel se:
	         

    
     5) Změny v realizovaných akcích - Program obnovy venkova 2010, Podpora rozvoje 
         cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji 2010
usnesení č.93/12/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí 
	se změnou parametrů a názvu akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Dolní Nivy v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 599/2010

se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Hájek v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 584/2010
	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Milhostov a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 595/2010
se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Otovice a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 744/2010
se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Pernink v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 621/2010
se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Stanovice v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 765/2010
se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Třebeň v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 668/2010
se změnou charakteru příspěvku poskytnutého Svazku obcí Bystřice v rámci programu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 242/2010
se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek městu Cheb v rámci programu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 238/2010
a doporučuje ZKK ke schválení dle návrhu.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
	                 

    
     6) Program obnovy venkova 2011 - návrh pravidel
usnesení č.94/12/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s předloženým návrhem Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Program obnovy venkova“ pro rok 2011 a doporučuje ZKK ke schválení. 

pro:
9 
proti:
0
zdržel se: 0
(přišel p. Hybner)






     7) Programy přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Sasko, ČR – Bavorsko, Finanční 
mechanismy EHP/Norsko, Program Švýcarsko-české spolupráce
 usnesení č.95/12/10 
Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o aktuálním stavu programů přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Sasko a Cíl 3 ČR – Bavorsko, Finančním mechanismu EHP/Norsko, Programu švýcarsko-české spolupráce.

pro:
9
proti:
0
zdržel se:
	                 

    8) Pravidla  a podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení  „Vesnice  desetiletí v Karlovarském kraji za    
        období 2001 – 2010“ 
usnesení č.96/12/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí, s připomínkou ing. Golda k počtu obyvatel, s pravidly a podmínkami pro vyhlášení a vyhodnocení „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji za období 2001 – 2010“ a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit pravidla a podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji za období 2001 – 2010“ dle návrhu

pro:
9
proti:
0
zdržel se:
	                 


     9) Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2011 
usnesení č.97/11/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace a s poskytnutím dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 12 093 000,-Kč a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu.

pro:
9
proti:
0
zdržel se:
	                 

   10) Různé 
Místopředseda VRR předložil návrh harmonogramu jednání VRR pro rok 2011. Harmonogram bude připomínkován jednotlivými členy, příslušnými odbory a organizacemi. Na příštím jednání VRR dne 3.1.2011 bude předložen ke schválení. Jednání výboru se v roce 2011 budou konat první pondělí v měsíci.



V Karlových Varech dne  6.12.2010



Zapsala: Bc. Martina Fučíková




	 								Mgr. Tomáš Hybner
                                                                                          předseda 	Výboru pro regionální rozvoj ZKK

