
KARLOVARSKÝ KRAJ 
     Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

z 13. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 05.02.2018 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni: pánové Pizinger, Kovář, Rusev, Hermann, Schaller, Čavojský, Šťovíček 

                  Navrátil, Čekan 

Omluveni: paní Kalátová, Stránská  

Neomluveni: - 

Ostatní zúčastnění: pánové Musil, Janů, Švajgl, Veselý, paní Fučíková, Dimová 

 

Jednání zahájil v 16:00 hodin a ukončil v 17:15 hodin předseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva 

Karlovarského kraje. Členové Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili 

následující program a účast pozvaných hostů k jednotlivým bodům jednání: 

 

1. Úvod, zahájení 

2.  Analýza příčin odchodu pracovní síly z Karlovarského kraje  

3.  Přehled činnosti KARP, p.o. za rok 2017 (Plnění opatření ze Strategického rozvoje   

 konkurenceschopnosti Karlovarského kraje za rok 2017) 

4.  Program EÚS ČR – Bavorsko 2014-2020 – schválené projekty  

5. Různé 

6. Závěr 
 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0  

 
 

Program jednání: 

 

        

2) Analýza příčin odchodu pracovní síly z Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 63/02/18 

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o analýze příčin 

odchodu pracovní síly z Karlovarského kraje. 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0     

  

 

3) Přehled činnosti KARP, p.o. za rok 2017 (Plnění opatření ze Strategického rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje za rok 2017) 

 

usnesení č. 64/02/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí zprávu o plnění opatření ze 

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje za rok 2017, kterou předložila Karlovarská 

agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít 

tuto zprávu na vědomí. 

 
 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
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4) Program EÚS ČR – Bavorsko 2014-2020 – schválené projekty 

 

usnesení č. 65/02/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o schválených 

projektech v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl 

Evropská územní spolupráce 2014-2020.  

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

      5) Různé 

 

Výbor pro regionální  rozvoj doporučuje KARP p.o. zprostředkovat výstupy Analýzy příčin odchodu 

pracovní síly z Karlovarského kraje dalším odborům v rámci Krajského úřadu Karlovarského kraje zejména 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy a Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 05.02.2018 

Zapisovatelka: Ing. Martina Fučíková 

 

 

 

          

                                                                                       Patrik Pizinger v.r. 

                                                                      předseda Výboru pro regionální rozvoj  

                                                                          Zastupitelstva Karlovarského kraje 


