
KARLOVARSKÝ KRAJ 
     Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

ze 17. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 11.06.2018 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

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

                  paní Stránská 

Omluveni: paní Kalátová, pan Čavojský 

Neomluveni: - 

Ostatní zúčastnění: pánové Musil, Švajgl, Novotný, Lichtneger, Kusý, Sobotka, Hutta 

        paní Weissová 

 

Jednání zahájil v 16:00 hodin a ukončil v 18:25 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: 

Ing. Martina Weissová, Lukáš Hutta, PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, Ing. Jan Lichtneger 

 

1. Úvod, zahájení 

2. Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje 

3. Asociace Záchranný kruh – zpráva o činnosti 

4. Aktualizace dokumentu „Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na období 

let 2016 – 2028“ 

5. Informace o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2018 

6. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací ve II. kole 

7. Koncepce středního školství v Karlovarském kraji 

8. Různé 

9. Závěr 
 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0  

 

 
Program jednání: 

      

2) Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého,  

                     Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 82/06/18 

 

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

Souhrnného akčního plánu restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-

2019 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0   

  

            3) Asociace Záchranný kruh – zpráva o činnosti 

 

usnesení č. 83/06/18  

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

Asociace Záchranný kruh. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
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       4) Aktualizace dokumentu „Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje                

               na období let 2016 – 2028“ 

 

K bodu nebylo přijato usnesení. 

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje schválit aktualizaci dokumentu „Plán dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje na období let 2016 – 2028“. 

pro: 0 proti: 0 zdržel se: 9 

 

       5) Informace o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji  

           na rok 2018 

 

usnesení č. 84/06/18  

 

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

jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2018. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

         6) Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací ve II. kole 

 

usnesení č. 85/06/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí:  

 s udělením výjimky z „Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního programu Program obnovy venkova“, čl. III. odst. 

2c), poskytnutí nižší dotace než je pravidly stanovená minimální výše dotace obci Libavské Údolí, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 

 s udělením výjimky z „Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního programu Program obnovy venkova“, čl. III., odst. 

2a), poskytnutí dotace na opravu pomníku obci Stará Voda, který je na pozemku soukromého 

vlastníka, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 

 s návrhem rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci II. kola Programu obnovy 

venkova v celkové výši 644.000 Kč, dle přílohy č. 1 

 

a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu. 

 

 

pro: 8 proti:  0 zdržel se:     1 (pan Herman ohlásil střet zájmů) 

 

 

         7) Koncepce středního školství v Karlovarském kraji 

 

usnesení č. 86/06/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje žádá odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

o předložení koncepce doplněné o podněty obcí a odborné veřejnosti a také doplnit koncepci o analýzu 

demografického vývoje do roku 2030. 

 
       

pro: 9 proti: 0 zdržel se:         0 
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           8) Různé 

 

 

Další jednání Výboru pro regionální rozvoj se uskuteční 29.8.2018 v 16:00 a 10.9.2018 v 16.00 hodin. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 11.6.2018 

Zapisovatel: Bc. Jaroslav Sobotka 

 

         

                                                                                       Patrik Pizinger v.r. 

                                                                      předseda Výboru pro regionální rozvoj  

                                                                          Zastupitelstva Karlovarského kraje 


