
KARLOVARSKÝ KRAJ 
     Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

z 21. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 28.11.2018 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni: pánové Pizinger, Kovář, Čavojský, Navrátil, Schaller, Rusev, Čekan,  

                      paní Kalátová, Stránská 

Omluveni:    pan Hermann, Šťovíček 

Neomluveni: - 
Ostatní zúčastnění (hosté): pánové Janů, Musil, Švajgl, Novotný, Veselý, Balatka, Mottl, Franta, 

paní Dimová, Voštová, Caháková 

    

        

Jednání zahájil v 16:00 hodin a ukončil v 18:02 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, žádost o rozšíření programu jednání o prezentaci záměru k založení Institutu 

lázeňství a balneologie, veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje 

2. Žádost LK Slovan Karlovy Vary o individuální investiční dotaci na dobudování zázemí lyžařského 

areálu - ZOH mládeže 

3. PRKK – Monitorovací zpráva 2016 a 2017 

4. Závazný příslib financování Smart Akcelerátor 2.0 

5. Národní investiční plán – schválení souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského 

kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit – rozšíření seznamu 

6. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obcí Valeč a Hazlov 

7. Program obnovy venkova, žádost obce Citice o prodloužení termínu závěrečného finančního 

vypořádání dotace a změnu názvu akce 

8. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální dotace na rok 

2019 

9. Záměr založení Institutu lázeňství a balneologie, veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje 

10. Různé 

11. Závěr 

 
 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0      

 
Program jednání: 

 

      

2) Žádost LK Slovan Karlovy Vary o individuální investiční dotaci na dobudování zázemí 

lyžařského areálu - ZOH mládeže 

 

usnesení č. 108/11/18 

 

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

LK Slovan Karlovy Vary o individuální investiční dotaci na dobudování zázemí lyžařského areálu - 

ZOH mládeže. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0  



3) PRKK – Monitorovací zpráva 2016 a 2017  

 

usnesení č. 109/11/18 

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje 

Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí průběžnou monitorovací zprávu Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 za rok 2016 a 2017. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0  

 

 

4) Závazný příslib financování Smart Akcelerátor 2.0 

 

usnesení č. 110/11/18 

 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
  

 účast Karlovarského kraje v projektu „Smart Akcelerátor 2.0" podávaného v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_055,  

 účast partnera s finančním příspěvkem Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace v projektu „Smart Akcelerátor 2.0",   

 zařazení projektu „Smart Akcelerátor 2.0" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského 

kraje, 

 celkové způsobilé výdaje projektu ve výši max. 45.000.000,- Kč, 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků z Fondu budoucnosti k zabezpečení předfinancování 

přípravy a realizace projektu „Smart Akcelerátor 2.0“ ve výši max. 6.000.000,-- Kč, tzn. 100 % 

předpokládaných celkových uznatelných nákladů projektu na prvních 6 měsíců,  

 vlastní spolufinancování projektu „Smart Akcelerátor 2.0“ ve výši max. 6.750.000,-- Kč, tzn. 15 % 

celkových uznatelných nákladů projektu, 

 pověření Ing. Josefa Janů, člena rady pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem všech 

relevantních dokumentů v rámci projektu „Smart akcelerátor 2.0“ podávaného v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_055, 

 pověření Ing. Jany Bělohoubkové (odbor regionálního rozvoje) k elektronickému podepisování 

relevantních dokumentů v rámci projektu „Smart akcelerátor 2.0“ v systému pro podávání  

a administraci žádostí IS KP14+, vč. podpisu žádosti o dotaci, 

 jmenování Ing. Vlastimila Veselého, ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, vedoucím projektu „Smart Akcelerátor 2.0". 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0    

 

 

5) Národní investiční plán – schválení souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského 

kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit – rozšíření seznamu 

 

usnesení č. 111/11/18 

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje 

Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí doplnění souhrnného seznamu strategických 

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

záměr s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a přes Ohři v Lokti“. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1  



6) Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obcí Valeč a Hazlov 

 

usnesení č. 112/11/18 

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje   

 
o schválit  

 změnu parametrů akce obce Valeč, dotované v rámci Programu obnovy venkova, "Oprava 

místní komunikace v obci Valeč"  

 změnu parametrů akce obce Hazlov, dotované v rámci Programu obnovy venkova, "Výstavba 

nové soustavy veřejného osvětlení" 

 

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

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

ev. č. KK01661/2018 a KK01452/2018. 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0  

 
 

7) Program obnovy venkova, žádost obce Citice o prodloužení termínu závěrečného finančního 

vypořádání dotace a změnu názvu akce 

 

usnesení č. 113/11/18 

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje  

 

 

  souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

 

dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01411/2018, kterým se mění název akce, termín věcného  

a finančního ukončení akce a termín předložení finančního vypořádání akce obce Citice, dotované  

v rámci Programu obnovy venkova "Rozšíření komunikace u panelových domů v Citicích". 

 

 

 

  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 01411/2018. 

 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 2  

 

 

8) Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální dotace na 

rok 2019 

 

usnesení č. 114/11/18 

 

 

 



Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje doporučuje Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje   
 

 schválit poskytnutí individuální dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na 

činnost Regionální rady na rok 2019 v celkové výši 259.000 Kč  

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

a informatiky, podpisem smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti 

Severozápad na rok 2019 v celkové výši 259.000 Kč. 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0  

 

 

9) Záměr založení Institutu lázeňství a balneologie, veřejné výzkumné instituce Karlovarského 

kraje 
 

usnesení č. 115/11/18 

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje 

Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr založení Institutu lázeňství a balneologie, veřejné 

výzkumné instituce Karlovarského kraje. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0  

 

 

10) Různé 

 

Další plánované jednání VRR se uskuteční 7.1.2019. Na dalším jednání VRR bude předložen návrh 

harmonogramu činnosti VRR a plán činnosti Odboru regionálního rozvoje na rok 2019. 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 28.11.2018 

Zapisovatel: Mgr. Petra Banzetová 

 

 

 

 

                                                                                      Patrik Pizinger v.r.  

                                                                      předseda Výboru pro regionální rozvoj  

                                                                          Zastupitelstva Karlovarského kraje 

      

 


