
											

KARLOVARSKÝ KRAJ
KOMISE RADY KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
ZE  STÁTNÍHO  ROZPOČTU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z jednání 3/2006 Komise Rady Karlovarského kraje pro posuzování žádostí 
o podporu ze státního rozpočtu konaného dne 10.8.2006 v 15,00 hod. v sídle 
Krajského úřadu Karlovarského kraje – 151 C

Přítomni:   p. L. Němec, p. L.Dubcová,  Mgr. J. Brož, RNDr. P. Poc, p. Jan Bureš, 
                   Ing. D. Suchý
Omluveni: Ing. J. Novák, p. M. Kubíček, Ing. Václav Jakubík

Hosté:        Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí KÚ KK

Program: 
1)    Hodnocení žádostí o podporu z Ministerstva zemědělství a návrh zařazení do kategorií dle          důležitosti
2)    Zodpovězení dotazu z jednání komise č.2/2006  dne 13.4.2006 
       -  RNDr. Pavel  Poc -  proč nejsou v komisi projednávány i další podpory poskytované     Ministerstvem pro místní rozvoj.
2)   Různé

Jednání zahájil předseda komise p. Luděk Němec a hlasováním byl schválen program jednání.
							pro      zdržel	proti
HLASOVÁNÍ:					              6    -     0       -     0	
Bod 1) Hodnocení žádostí o podporu z Ministerstva zemědělství a návrh zařazení do kategorií dle důležitosti
Z celkem 14 žádostí o podporu bylo hodnoceno 13, neboť akce „Prodloužení vodovodu Krásná-II. etapa“ byla již obcí bez podpory MZe dokončena. Dle metodiky MZe a Pravidel poskytování  a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 229 310davku  žádosti rozděleny do 3 kategorií dle důležitosti. 
1. kategorie
Mariánské Lázně-rekonstrukce ÚV
Vodovod Jindřichovice
Kanalizace Jindřichovice
Výstavba inž. sítí v ul. Domažlická (dostavba kanalizace)
Dalovice, stabilizace sesuvu H. Všeborovice (část splašková kanalizace)
2. kategorie
ČOV Aš-rekonstrukce kalového a plynového hospodářství
Splašková kanalizace Dolní Žandov
Hazlov-kanalizační stoková síť
Vodovod Radošov- Velichov
3. kategorie
Vodovod Bublava – I. etapa
Vodovod Hluboký
Šneky – kanalizace
Nové Hamry – vodovod			       pro       proti       zdržel
HLASOVÁNÍ:						         6     -     0     -     0
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Svůj návrh v nepřítomnosti prostřednictvím e-mailu zaslali  2 členové komise:
p. Kubíček: dtto hlasování komise (+ ČOV Aš rovněž v 1. kategorii)
Ing. Jakubík: Splašková kanalizace D. Žandov – zařadit do 1. kategorie

Bod 2) Zodpovězení dotazu z jednání komise č.2/2006  dne 13.4.2006 
	RNDr. Pavel  Poc - proč nejsou v komisi projednávány i další podpory poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj.

Bylo zodpovězeno předsedou komise p. Němcem: Ministerstvo pro místní rozvoj nepožaduje 
stanovisko krajů.
 Bod 3) Různé
	p. Bureš – žádost o informace o dalším průběhu projednávání a schvalování žádostí (Rada KK, MZe).

Členové komise budou informováni vždy při dalším jednání komise.


Usnesení: komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit výše uvedené zařazení žádostí o podporu do kategorií dle důležitosti.



Jednání bylo ukončeno v 15,40 hod.
Karlovy Vary dne  10.8.2006						v.r.
									
Zapsala: Jarmila Solnařová				………………………………….
               tajemnice komise


									v.r.
Schválil: Luděk Němec					………………………………….
               předseda komise


