
KARLOVARSKÝ KRAJ 
     Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

z 15. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 09.04.2018 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

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

Omluveni: paní Stránská, Kalátová, pan Čekan 

Neomluveni: - 

Ostatní zúčastnění: pan Musil, paní Fučíková, Dimová 

 

Jednání zahájil v 16:00 hodin a ukončil v 16:45 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.  Činnost Euregia Egrensis 

3.  Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí   

 Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – I. kolo 

4.  Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů na údržbu a nové    

 značení cyklotras v roce 2018 

5.  Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací 

6. Různé 

7. Závěr 
 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0  

 
Program jednání: 

       

    2) Činnost Euregia Egrensis 

 

usnesení č. 72/04/18 

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí zprávu o činnosti Euregia 

Egrensis a doporučuje Euregio Egrensis jako partnera Karlovarského kraje v oblasti přeshraniční spolupráce.  

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1    

  

        3) Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací  

           činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – I. kolo 

 

usnesení č. 73/04/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje:  

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 

Karlovarského kraje“ v roce 2018 – I. kolo, v celkové výši 343.068 Kč dle návrhu Přílohy č. 1., 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Podpora 

územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ v roce 2018 – I. kolo, v celkové výši  

343.068 Kč dle návrhu Přílohy č. 2., 



 2 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit člena Rady Karlovarského 

kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Podpora 

územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ v roce 2018 – I. kolo, 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru regionálního rozvoje 

zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách Karlovarského kraje. 

 
 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

         

4) Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů  

      na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2018 

 

usnesení č. 74/04/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů, IČ: 505609, na údržbu a úpravu 

značení cyklotras v Karlovarském kraji ve výši 300.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

návrhu,  

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena rady 

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

5) Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací 

 

usnesení č. 75/04/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje: 

  souhlasí s neposkytnutím dotace nezpůsobilým žadatelům HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, z.s., 

Sbor dobrovolných hasičů Háje a Život na Dyleň  

 souhlasí s návrhem rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu obnovy 

venkova v celkové výši 19.896.000 Kč dle návrhu a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského 

kraje ke schválení dle návrhu. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

6) Různé 

 

usnesení č. 76/04/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj upozorňuje, že v souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 541/12/17     

neobdržel k projednání koncepci oborové struktury školství Karlovarského kraje, trvá na předložení 

materiálu v souladu s uvedeným usnesením. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

V Karlových Varech dne 9.4.2018 

Zapisovatelka: Ing. Martina Fučíková 

 

         

                                                                                       Patrik Pizinger v.r. 

                                                                      předseda Výboru pro regionální rozvoj  

                                                                          Zastupitelstva Karlovarského kraje 


