
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise rozvoje venkova a zemědělství  

Rady Karlovarského kraje 

 

1 

 

        Č.j.: KK /42/RV/21 

U s n e s e n í 

z 6. zasedání Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 02. 09. 2021 v 10:30 hodin v zasedací místnosti 218, budova A Krajského úřadu 

Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni: Ing. Jiří Červenka, Lenka Dvořáková, Petr Kvasnička (odchod 11:20h),  

Bc. Jitka Pokorná, Marie Šašková, JUDr. Radan Večerka, Mgr. Vojtěch Veselý, Jaroslav Jirkovský 

 

Omluveni:  Luboš Pokorný, Ing. Jaroslava Brožová-Lampertová, Martin Maleček, Bc. Erich Kříž  

 

 

Nepřítomni: Mgr. Nikola Kassl, 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Vít Hromádko 

  

Jednání zahájila v 10:31 hodin a ukončila ve 11:30 hodin předsedající Lenka Dvořáková, pověřená 

předsedou Komise rozvoje venkova a zemědělství  Rady Karlovarského kraje  

 

Členové Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Karlovarského kraje schválili 

následující program: 

 

1. Úvod, zahájení 

2. Program obnovy venkova 2021 - návrh rozdělení dotací ve II. kole  

3. Program obnovy venkova – žádosti o změnu v dotovaných akcích obcí Vlkovice a Otovice 

4. Program obnovy venkova – žádost o prodloužení termínu realizace akce obce Pernink 

5. Různé 

 

pro: 8 proti:  0 zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1) Úvod, zahájení  

 

Bez usnesení  
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2) Program obnovy venkova 2021 - návrh rozdělení dotací ve II. kole  

 

Usnesení č. 01/06/21 

 

Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Karlovarského kraje 

 

 bere na vědomí informaci o: 

o návrhu rozdělení dotací v rámci II. kola Programu obnovy venkova 2021 v celkové výši 

4.826.970 Kč dle přílohy č. 1 

o žádosti o prodloužení doby realizace akce města Boží Dar v rámci Podprogramu 1 - Obnova 

dvou přístřešků do nepohody na Ježíškově cestě do 30. 6. 2022 a vyúčtování akce do 10. 7. 

2022 

o žádosti o prodloužení doby realizace projektu města Boží Dar v rámci Podprogramu 4 - 

Krušnohorské muzeum Miriqudi - projektová dokumentace do 31. 10. 2022 a vyúčtování 

akce do 10. 11. 2022 

 

pro: 8 proti:  0 zdržel se: 0 

 

3) Program obnovy venkova – žádosti o změnu v dotovaných akcích obcí Vlkovice a Otovice 

 

Usnesení č. 02/06/21 

 

Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Karlovarského kraje 

 

 bere na vědomí informaci o změnách v akcích dotovaných v rámci Programu obnovy 

venkova obcí Vlkovice a Otovice 

 

 

pro: 8 proti:  0 zdržel se: 0 

 

4) Program obnovy venkova – žádost o prodloužení termínu realizace akce obce Pernink 

 

Usnesení č. 03/06/21 

 

Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Karlovarského kraje 

 

 souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení žádost o prodloužení 

termínu realizace akce „Pernink – oprava střešní krytiny – obecní úřad a kino“ do 30. 9. 

2022 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu ke schválení 

prodloužení termínu realizace akce „Pernink – oprava střešní krytiny – obecní úřad a kino“ 

do 30. 9. 2022 

 

pro: 8 proti:  0 zdržel se: 0 
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Odchod člena komise p. Kvasničky v 11:20h, počet přítomných členů 7. 

 

5) Různé – Návrh na snížení administrativní náročnosti Pravidel pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje  

 

    Usnesení č. 04/06/21 

 

Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Karlovarského kraje 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje snížit administrativní náročnost Pravidel pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

 

pro: 6 proti:  0 zdržel se: 1 

 

Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení. 

 

 

 

 

 

Příští jednání se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 13h 

 

V Karlových Varech dne 02. 09. 2021 

Zapisovatelka: Bc. Romana Špindlerová, DiS. 

 

 Lenka Dvořáková  

 předsedající Komise rozvoje venkova a zemědělství 

 Rady Karlovarského kraje 
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