
KARLOVARSKÝ KRAJ 
     Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

z 18. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 29.08.2018 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

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

                  paní Stránská, Kalátová 

Omluveni: pan Schaller, Čekan 

Neomluveni: - 
Ostatní zúčastnění: pánové Musil, Veselý, Novotný, Švajgl, paní Dimová, Fučíková 

         

 

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: Ing. Vlastimil Veselý 

 

1. Úvod, zahájení 

2. Typové projekty k prioritním opatřením Karlovarského kraje v rámci Souhrnného akčního plánu 

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje  

2017-2018 a 2018-2019 

3. Schválení výsledku programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro Program 

rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Inovační vouchery pro rok 2018 

4. Národní investiční plán – souhrnný seznam strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 

v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit 

5. Informace o výsledku realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského 

kraje 2015–2017“, registrační číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069 

6. Připomínky k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství v Karlovarském kraji 

7. Projekt „Nestůj a pojď II.“– změny v projektu 

8. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

9. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje „Senior Expres“ – návrh na rozdělení 

finančních prostředků 

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

Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje   – II. kolo 

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

Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje   – III. kolo 

12. Program obnovy venkova, změny v dotovaných akcích obce Pila a města Luby 

13. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – První Krušnohorská o.p.s. – 

pořízení sněžné rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách 

14. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – První Krušnohorská o.p.s. – 

příspěvek na údržbu cest / lyžařských tras a doplňkové infrastruktury v Krušných horách 

15. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Jáchymov  

16. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – obec Nové Hamry 

17. Soutěž Vesnice roku 2018 – informace o organizaci krajského kola a návrh ocenění pro vítěze 

18. Různé 

19. Závěr 

 
 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0  
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Program jednání: 

      

2) Typové projekty k prioritním opatřením Karlovarského kraje v rámci Souhrnného akčního 

plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského 

kraje 2017-2018 a 2018-2019 

 

usnesení č. 87/08/18 

 
Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí typové projekty 

k prioritním opatřením Karlovarského kraje v rámci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017–2018 a v rámci Souhrnného 

akčního plánu a Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018–2019 a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

vzít tento dokument na vědomí. 

 
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0   

  

 

3) Schválení výsledku programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro 

Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Inovační vouchery pro rok 2018 

 

usnesení č. 88/08/18  

 
Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh rozdělení dotací z prostředků rozpočtu 

Karlovarského kraje v roce 2018 na Inovační vouchery dle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

Karlovarského kraje v celkové výši 845 000,- Kč (včetně DPH), příloha č. 1 materiálu. 

 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

         

 

4) Národní investiční plán – souhrnný seznam strategických investic Karlovarského kraje do roku 

2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit 

 

usnesení č. 89/08/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí souhrnný seznam 

strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit  

a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít tento dokument na vědomí. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

5) Informace o výsledku realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje 2015–2017“, registrační číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069 

 

 

usnesení č. 90/08/18  

 

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku realizace projektu „Podpora činnosti Regionální 

stálé konference Karlovarského kraje 2015–2017“. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
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6) Připomínky k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství 

v Karlovarském kraji 

 

usnesení č. 91/08/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí zaslané připomínky 

k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství v Karlovarském kraji, dle návrhu. 

 

pro: 9 proti:  0 zdržel se:     0 

 

 

7) Projekt „Nestůj a pojď II.“– změny v projektu 

 

usnesení č. 92/08/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí s podáním žádosti o změnu 

v projektu „Nestůj a pojď II.“ dle návrhu a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit 

změnu v projektu Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II.“, registrační č. projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 (Operační program Zaměstnanost) dle návrhu a uložit vedoucímu 

projektu Ing. arch. Jaromíru Musilovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, administrovat změnu 

projektu dle návrhu a podepsat relevantní dokumenty v elektronickém systému MS 2014 / portál IS KP14+) 

související se změnou v projektu. 

       

pro: 8 proti: 0 zdržel se:         0    odešel p. Pizinger 16.30 hod. 

 

 

8) Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

 

usnesení č. 93/08/18  

 

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního 

programu „Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“ v celkové výši 

1.190.000 Kč dle přílohy a uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu. 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního 

rozvoje a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

v rámci dotačního programu „Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se:         0    přišel p. Pizinger 16:35 hod, 

 

 

9) Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje „Senior Expres“ – návrh na 

rozdělení finančních prostředků 

 

usnesení č. 94/08/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního 

programu „Senior Expres“ v celkové výši 1.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv dle přílohy. 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního 

rozvoje a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

v rámci dotačního programu „Senior Expres“. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se:         0 
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10) Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací 

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

 

usnesení č. 95/08/18  

 

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 – II. kolo, v celkové 

výši 379.763 Kč dle  přílohy č. 1. a uzavření veřejnoprávních smluv, souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, 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 – II. kolo, souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru 

regionálního rozvoje zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách Karlovarského kraje. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se:         0 

 

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

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

 

usnesení č. 96/08/18  

 

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 – III. kolo, v celkové 

výši 100.000 Kč dle  přílohy č. 1. a uzavření veřejnoprávní smlouvy, souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního 

rozvoje, projektového řízení a informatiky podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

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

kraje“ v roce 2018 – III. kolo, souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru 

regionálního rozvoje zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách Karlovarského kraje. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se:         0 

 

 

  

12) Program obnovy venkova, změny v dotovaných akcích obce Pila a města Luby 

 

usnesení č. 97/08/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje ke schválení  
- změnu parametru akce obce Pila, dotované v rámci Programu obnovy venkova, "Pila, chodník podél 

III/2087 V. etapa", 

- změnu charakteru dotace poskytnuté městu Luby v rámci Programu obnovy venkova na akci "Úprava 

sociálek 1 a 2 NP v Mateřské škole Luby" z dotace neinvestiční na investiční v celkové částce  

202.000 Kč. 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního 

rozvoje a informatiky, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  

ev. č. KK 01676/2018 a KK 02121/2018. 

 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se:         0 
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13) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – První 

Krušnohorská o.p.s. – pořízení sněžné rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop v 

Krušných horách 

 

usnesení č. 98/08/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro První Krušnohorská o.p.s., IČO 02429497 na pořízení sněžné rolby na úpravu lyžařských 

běžeckých stop v Krušných horách ve výši 3.000.000 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, projektového řízení a informatiky podpisem 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, souhlasí a 

doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru regionálního rozvoje zveřejnit přehled 

schválených dotací na internetových stránkách Karlovarského kraje. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se:         0 

 

 

14) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – První 

Krušnohorská o.p.s. – příspěvek na údržbu cest / lyžařských tras a doplňkové infrastruktury 

v Krušných horách 

 

usnesení č. 99/08/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro První 

Krušnohorská o.p.s., IČO 02429497 na údržbu cest / lyžařských tras a doplňkové infrastruktury  

v Krušných horách ve výši 500.000 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, projektového řízení a informatiky podpisem 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, souhlasí  

a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru regionálního rozvoje zveřejnit 

přehled schválených dotací na internetových stránkách Karlovarského kraje. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se:         0 

 

      

 

15) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu 

Jáchymov  

 

usnesení č. 100/08/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

městu Jáchymov, IČO 00254622, na údržbu lyžařských běžeckých tratí v katastru obce Jáchymov ve 

výši 100.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy a 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       odešla paní Kalátová 16.55 hod. 
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16) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – obec Nové 

Hamry 

 

 

usnesení č. 101/08/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

obci Nové Hamry, IČO: 00479080, na zimní údržbu lyžařských běžeckých tratí a záchytných parkovišť.  

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se:         3     přišla paní Kalátová 17.00 hod. 

 

 

17) Soutěž Vesnice roku 2018 – informace o organizaci krajského kola a návrh ocenění pro 

vítěze 

 

usnesení č. 102/08/18  

 

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

finančních darů pro jednotlivá ocenění udělených krajskou hodnotitelskou komisí a použití finančních 

prostředků na organizace krajského kola včetně podílu kraje na cenách a odměnách pro oceněné obce 

na slavnostním vyhlášení výsledků, souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení finanční dar pro obec Nový Kostel ve výši 200.000 Kč za vítězství v krajském kole soutěže 

Vesnice roku 2018. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se:         0 

            

 

 

18) Různé 

 

 

Další jednání Výboru pro regionální rozvoj se uskuteční v pondělí 1.10.2018. 

 

 

  

 

V Karlových Varech dne 29.8.2018 

Zapisovatel: Ing. Martina Fučíková 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                      Patrik Pizinger v.r. 

                                                                      předseda Výboru pro regionální rozvoj  

                                                                          Zastupitelstva Karlovarského kraje 

  

 

 

 
 

 


