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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06



USNESENÍ

z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 19.08.2013 (mimo řádný termín) v době od 13:05 do 15:15 hod.
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje



Přítomno:		…………………………… 	38 členů zastupitelstva		
Omluveni:             	…………………………… 	pí Bartůňková, MUDr. Brdlík, p. Černý,
 							Ing. Jakobec, MUDr. Svoboda, Mgr. Šindelář,
 							LL.M., p. Tancibudek
Přizvaní:                 	……………………………	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
     	vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       	……………………………	Pavlína Perutíková
	

          usnesení č. 


A.
Volba návrhové komise

B.
Volba ověřovatelů zápisu

C.
Schválení programu jednání




1.
Aktuální situace ROP Severozápad
ZK 196/08/13







PaedDr. Josef Novotný v. r.				        JUDr. Martin Havel v. r.
		   hejtman                 			 		  náměstek hejtmana
                 Karlovarského kraje       	








A. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Barboru Vojtovou
- Mgr. Jiřího Holana
- Mgr. Mariana Odleváka
hlasování

B. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- pí Bohuslavu Hajskou
- JUDr. Martina Havla
	hlasování


C. Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání.

hlasování


1. Aktuální situace ROP Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 196/08/13

- bere na vědomí předloženou zprávu o aktuální situaci týkající se řešení finančních oprav, a to především s odkazem na usnesení Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 4/73/2013 ze dne 4.6.2013 o přijetí finančních oprav, dále s odkazem na dopis Evropské komise č. j. Ares (2013) 2794899 
ze dne 31.7.2013 o obnovení zpracování žádostí o platbu a také s odkazem na společný dopis Ministerstva financí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. j. MF-80 200/2013/55-5506 ze dne 15. srpna 2013 
o dohodě o společném uhrazení finančních oprav.
Dále pak Usnesení Vlády ČR č. 387 ze dne 22.5.2013 a Analýzu Absorpční kapacity ROP SZ 
– Závěrečnou zprávu

- konstatuje 

a) že nenese odpovědnost za hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
b) že nadále odmítá jakoukoliv odpovědnost Karlovarského kraje za plošnou a extrapolovanou finanční opravu
c) že nesouhlasí s realokací finančních prostředků z ROP SZ pro rok 2013 ve výši cca 3,1 mld. Kč 
do ostatních operačních programů dle usnesení Vlády ČR č. 387 ze dne 22.5.2013 a vzhledem k tomu, 
že uvedené je zcela v kompetenci Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Severozápad, považuje za důležité projednat uvedené záležitosti s předsedou MV ROP SZ
d) že si je vědomo rizik, která jsou spojena s pozastavením financování projektů z ROP SZ pro příjemce dotací, a to zejména kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a sdružení, nestátní neziskové organizace, soukromé firmy, zájmová sdružení právnických osob apod. a z důvodu zájmu neohrozit certifikaci ROP SZ jako celku, jakož i finanční toky příjemcům dotací z ROP SZ, a tím 
i rozvoj Karlovarského kraje, jsou přijímána následující usnesení

- schvaluje 

1. dle § 10 odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, a to Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na provedení plošné a extrapolované finanční opravy do výše maximálně 308 mil. Kč. 
Podmínkou poskytnutí dotace je:
a) návratnost v případě, že Regionální rada použije finanční prostředky nebo jejich část na jiný než stanovený účel
b) návratnost v případě, že finanční oprava bude shledána nezákonnou
c) dotace bude poskytnuta jednorázově na účet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
d) že dojde k poskytnutí dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů návratné finanční výpomoci ze strany Ministerstva financí České republiky ve výši max. 308 mil. Kč

2. závazek Karlovarského kraje, že v případě obnovení činnosti Regionálního operačního programu Severozápad bude i nadále spolufinancovat projekty financovaných ze soukromých zdrojů a část výdajů technické asistence Regionálního operačního programu Severozápad určených na provoz Regionální rady

3. podání žádosti o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ze strany MF ČR ve výši 
308 mil. Kč, která bude splácena do roku 2020 za účelem poskytnutí dotace specifikované v bodě 1 tohoto usnesení

- ukládá 

1. Radě Karlovarského kraje, aby dalšími kroky realizovala výše uvedené rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje

2. ekonomickému odboru zajistit úhradu splátek návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem financí České republiky v souladu s podmínkami smlouvy mezi MF ČR a Karlovarským krajem 
a zapracovat splátky do rozpočtových výhledů Karlovarského kraje

- pověřuje 

1. hejtmana Karlovarského kraje k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na provedení finanční opravy 
v Regionálním operačním programu Severozápad, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem 
a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad

2. hejtmana Karlovarského kraje oslovit předsedu Monitorovacího výboru ROP SZ ve věci negativních důsledků realokace z ROP SZ do jiných ROP na možnosti rozvoje Karlovarského kraje a projednat 
to s ním

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 


tajné hlasování celého usnesení bez odstavce „konstatuje část a) a konstatuje část b)“
hlasování o odstavci „konstatuje část a“
hlasování o odstavci „konstatuje část b“


