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  U s n e s e n í 

z 19. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova  
konaného dne 27. 11. 2018 v 10:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

 

 

Přítomni:  Jaroslava Brožová-Lampertová, Lenka Dvořáková, Jiří Chmelarčík, Nikola Indrová, 

Luboš Pokorný , Michal Skýba, Tomáš Svoboda, Květoslava Šafnerová, Barbora 

Vojtová  

 

Omluveni:  Vladislava Chalupková, Martin Maleček 

 

Ostatní zúčastnění: Jana Bělohoubková 

 

Jednání zahájil v 10:05 hodin a ukončil v 11:12  hodin předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro 

rozvoj venkova pan Luboš Pokorný. 

 

 

Program: 

 

1. Úvod, schválení programu, schválení účasti hostů 

2. Program obnovy venkova 2019 

3. Program obnovy venkova, žádost obce Citice o prodloužení termínu závěrečného finančního vypořádání 

dotace a změnu názvu akce  

4. Různé 

 

1.  

a) Schválení programu 

usnesení č. 58/11/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 Schvaluje navržený program jednání 

 

 

pro: 

 
9 proti:  0 zdržel se: 0 

b) Souhlas s přítomností přizvaných hostů po dobu jednání Komise 

usnesení č. 59/11/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 Souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byli přítomni hosté uvedení v záhlaví tohoto dokumentu 

jako „Ostatní zúčastnění“ 

pro: 

 
9 

 
proti:  

  
0 zdržel se: 0 

 

 

 

2. Program obnovy venkova 2019 

usnesení č. 60/11/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 
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 Souhlasí se zrušením Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje - Program obnovy venkova, schváleným usnesením zastupitelstva kraje č. 

ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2018 a schválením Programu pro poskytování dotací z 

rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova pro rok 2019 

 

 Souhlasí a doporučuje radě ke schválení Vyhlášení Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova a Pravidla pro 

příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje dotačního programu – Program obnovy venkova, 

s doporučením: 

o aby v podprogramu 3 výkonem pověřence pro ochranu osobních údajů 

mohl být nahrazen pouze jeden projekt a činnost byla pro obec 

vykonávána bezúplatně, 

o ve smlouvě o poskytnutí dotace sjednotit termíny pro ukončení finanční a 

věcné realizace do 31. 12. roku poskytnutí dotace a změnit termín  pro 

předložení závěrečného finančního vypořádání do 15. 1. roku 

následujícího po poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

 

3. Program obnovy venkova, žádost obce Citice o prodloužení termínu závěrečného finančního 

vypořádání dotace a změnu názvu akce  

 

usnesení č. 61/11/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení 

Varianta 1  
dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01411/2018, kterým se mění název akce, termín věcného a finančního 

ukončení akce a termín předložení finančního vypořádání akce obce Citice, dotované v rámci Programu 

obnovy venkova "Rozšíření komunikace u panelových domů v Citicích". 

 

 

 

pro: 7 proti:  0 zdržel se: 2 

 

 

 

4. Různé 

 

bez usnesení  

 

 

Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek dne 18. 12. 2018 v 10:00. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 27. 11. 2018 

 

Zapisovatelka: Irena Langová 

  

 

 Luboš Pokorný v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro rozvoj venkova 

pro: 9 proti:  0 zdržel se: 0 


