
KARLOVARSKÝ KRAJ 
     Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

z 14. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 05.03.2018 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

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

                  Navrátil, Čekan, paní Kalátová, Stránská 

Omluveni: -  
Neomluveni: - 

Ostatní zúčastnění: pánové Musil, Novotný, Kříž, Zeman, Veselý, Lízner, paní Fučíková,  

                                  Dimová, Harušťáková 

 

Jednání zahájil v 16:00 hodin a ukončil v 18:00 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. Informace o nových podmínkách dotačního titulu - Inovační vouchery 

3. Centrum společných služeb -  posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce - 

krajská setkání 2018 

4. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje – aktuální činnost 

5. Aktualizace programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 

6. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Krajská hospodářská komora 

Karlovarského kraje 

7. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Dny stavitelství a architektury 

Karlovarského kraje 

8. Různé 

9. Závěr 
 

pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0  

 
Program jednání: 

 

        

2) Informace o nových podmínkách dotačního titulu - Inovační vouchery 

 

usnesení č. 66/03/18 

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí předloženou informaci 

o nových podmínkách dotačního titulu – Inovační vouchery.  

pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0     

  

 

       3) Centrum společných služeb -  posilování administrativní kapacity obcí na bázi  

           meziobecní spolupráce  
             

usnesení č. 67/03/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí informace o aktivitách 

Centra společných služeb -  posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce. 

 
 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 
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         4) Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje – aktuální činnost 

 

usnesení č. 68/03/18  

 

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

činnosti Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. 

 

pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 

 

5) Aktualizace programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 

 

usnesení č. 69/03/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí Aktualizaci Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Aktualizaci programu Karlovarského kraje 2014-2020 v předloženém znění. 

 

pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 

 

6) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Krajská 

hospodářská komora Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 70/03/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje: 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje Krajské hospodářské komoře Karlovarského Kraje, IČO 48365513, na 

aktivity zaměřené na stabilizaci a rozvoj podnikatelského prostředí v kraji ve výši 1.000.000 Kč, 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského 

kraje, IČO 48365513, na aktivity zaměřené na stabilizaci a rozvoj podnikatelského prostředí v kraji ve 

výši 1.000.000 Kč dle návrhu, 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit člena Rady Karlovarského kraje 

Ing. Josefa Janů pro oblast regionálního rozvoje a informatiky podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru regionálního rozvoje 

zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách Karlovarského kraje. 

 

pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 

 

7)  Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Dny stavitelství 

a architektury Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 71/03/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Regionálnímu 

stavebnímu sdružení Karlovy Vary IČO: 47696851 na podporu „Dnů stavitelství a architektury 

Karlovarského kraje“ ve výši 200.000,- Kč dle návrhu. 

 

 

pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 
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8) Různé 

 

 

Na dalším jednání VRR bude projednána činnost Euregia Egrensis. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 05.03.2018 

Zapisovatelka: Ing. Martina Fučíková 

 

 

 

          

                                                                                       Patrik Pizinger v.r. 

                                                                      předseda Výboru pro regionální rozvoj  

                                                                          Zastupitelstva Karlovarského kraje 


