
Plán práce Komise rozvoje venkova a zemědělství v roce 2021  

 
 

Datum Program poznámka/zodpovídá 
28. leden   Plán práce odboru regionálního rozvoje na rok 2021 

 Program obnovy venkova – Změna Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

                                          – žádost o změnu v dotované akci obce 

Hazlov – Program obnovy venkova 2020,  

 Vyhlášení pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje a 

pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční 

vypořádání dotace – Program obnovy venkova 2021 

 

Ing. arch. 
Kaválková (ORR)  
 Ing. Bělohoubková 
(ORR), Ing. Švéda 
(ORR),  

 
Bc. Romana 

Špindlerová,DiS.(ORR) 

25. únor 
 

 
 Jednání zrušeno 

 
 

 
 

25. březen  

 Schválení plánu práce komise na rok 2021 

 Vesnice roku – nevyhlášení soutěže pro rok 

2021 

 Představení nové vize Programu obnova 

venkova 2022 

 Prezentace zemědělství  

 Představení soutěže Rok života v obcích Kraje 

Vysočina 
 

 

 
Ing. arch. 
Kaválková (ORR)  

  Bc. Romana Špindlerová,   
  DiS. (ORR) 
  Ing. Vít Hromádko 
  
  Mgr. Vojtěch Veselý 
  Luboš Pokorný 

15. duben  
 

  
 Materiály na základě aktuální 

agendy ORR  
 

 

 
 Ing. arch. 
Kaválková (ORR)  

 

3. květen 
 
 

 
 Návrh rozdělení dotací na rok 2021 v rámci Programu 

obnovy venkova  

 Návrh rozdělení dotací na rok 2021 v rámci programu 
Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v 
Karlovarském kraji  

 Návrh rozdělení dotací na rok 2021 v rámci programu 
Podpora územně plánovací činnosti obcí 
Karlovarského kraje  

 

 Materiály na základě aktuální 
agendy ORR  

 
 

 
 Ing. arch. 
Kaválková (ORR)  

 

17. červen 
 

 
 Materiály na základě aktuální 

agendy ORR  
 

 

 
 Ing. arch. 
Kaválková (ORR)  

 

v průběhu 

července a 
srpna dle 
aktuální 
potřeby 

 

 

 

 

2. září     Návrh koncepce Programu obnovy venkova 2022 
 Materiály na základě aktuální 

agendy ORR  
 

 

 
 Ing. arch. 
Kaválková (ORR)  

 

21. říjen  
 Materiály na základě aktuální 

agendy ORR  
 

 

 
 Ing. arch. 
Kaválková (ORR)  

 



18. listopad  
 Materiály na základě aktuální 

agendy ORR  

 
 

 
 Ing. arch. 
Kaválková (ORR)  

 

 
16. prosinec 

 
 Materiály na základě aktuální 

agendy ORR  
 

 

 
 Ing. arch. 
Kaválková (ORR)  

 

Harmonogram bude dle potřeby v průběhu roku doplňován a upravován. 

 


