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KARLOVARSKÝ KRAJ
    .Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í
z 16. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 12.4. 2010 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni : pánové Cervan, Živný, Stach, Martinec, Pospíšil, paní Zámostná
Omluveni:  pánové Hybner, Gold, Kroupa
Nepřítomni: -
Ostatní zúčastnění:	pánové Musil, Jambor, paní Jánská

Jednání zahájil v 16.00 hodin a ukončil v 18.00 hodin místopředseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje. Členové Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

1.	Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání 
2.	Datové schránky – zkušenosti z provozu na KÚ KK 
3.	Zpráva o implementaci Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje 
4.	Návrh na udělení dotací pro r. 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo 
5.	Program obnovy venkova 2009 – zpráva o výsledcích realizace
6.   Program obnovy venkova 2010 – návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1-3
7.   Program obnovy venkova – žádost obce Smolné Pece
8.   Podpora využití obnovitelných zdrojů energie
9.  Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy 
      Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ z programu Leonardo da Vinci 
10. Návrh změn vzorových smluv a návrh dodatku č. 1 ke smlouvám na Podporu budování a údržby 
      lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
11. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v r. 2010 
12.	Různé
13.	Závěr






Program jednání:

Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání

usnesení č. 37/04/10 

Členové VRR schválili navržený program jednání a zápis z minulého jednání VRR. 

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0






    2)  Datové schránky – zkušenosti z provozu na KÚ KK 

usnesení č. 38/04/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o provozu datových schránek.
pro:
6
proti:
0
zdržel se:   0







    3) Zpráva o implementaci Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje 

usnesení č. 39/04/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o informace o stavu implementace Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje.    
(odešel p. Pospíšil)
pro:
5 
proti:
0
zdržel se:

0                         

  4) Návrh na udělení dotací pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací  
      činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního 
      rozvoje – I. kolo 

usnesení č.40/04/10 

Výbor pro regionální rozvoj doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navrhované rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje v roce 2010 – I. kolo

pro:
5
proti:
0
    zdržel se:
	                 

										
   5) Program obnovy venkova 2009 – zpráva o výsledcích realizace

usnesení č.41/04/10 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2009 a souhlasí s uložením smluvní pokuty za porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku příjemcům příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 2009:


Příjemce příspěvku
Porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku
Smluvní pokuta
Obec Hazlov
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Hazlov
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Chodov
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Krásno
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Oloví
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Otovice
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Pernink
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Skalná
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Staré Sedlo
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Stružná
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč


VRR doporučuje ZKK vzít na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2009 a
a doporučuje ke schválení uložení pokut za porušení smlouvy dle návrhu.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
	                 


6) Program obnovy venkova 2010 – návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1-3

usnesení č.42/04/10 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2010 dotační tituly 1 – 3 a
doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0                 

7) Program obnovy venkova – žádost obce Smolné Pece

usnesení č.43/04/10 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí se zamítnutím žádosti obce Smolné Pece o navýšení příspěvku v rámci Programu obnovy venkova

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
	                 


     8) Podpora využití obnovitelných zdrojů energie

usnesení č.44/04/10 
Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí příspěvku na nákup sadby a  poskytnutím příspěvku ve výši 300 000,- Kč ZD Novosedly
a doporučuje ZKK ke schválení dle návrhu.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
	                 


     9) Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a 
         samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ z programu Leonardo 
         da Vinci (závěrečná zpráva)

usnesení č.45/04/10 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí závěrečnou zprávu o projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ v rámci Evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
	                 


     10) Návrh změn vzorových smluv a návrh dodatku č. 1 ke smlouvám na Podporu budování 
           a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

usnesení č.46/04/10 

VRR projednal předložený materiál a souhlasí s předloženým  návrhem vzorových  smluv „eGovernment v obcích“, „Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“ a „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“,  a s návrhem vzorového dodatku č. 1 ke smlouvám, které již byly v rámci „Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“ uzavřeny.
Výbor pro regionální rozvoj doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vzorové smlouvy dle návrhu.

pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0                 

     11) Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek 
           v r. 2010 

usnesení č.47/04/10 

VRR projednal předložený materiál, souhlasí s poskytnutím příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras v Karlovarském kraji v roce 2010 ve výši 300 000,- Kč a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras a stezek ve výši 300 000,-Kč.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
	                 


	12)  Různé

Ing. arch. Musil informoval členy VRR o konání workshopu „Karlovarský inovační svět“ dne 29.4.2010. Zde budou prezentovány výsledky průzkumu inovačního potenciálu firem v Karlovarském kraji.
Ing. Cervan informoval členy VRR o konání akcí na území KK ke Dnům osvobození (65. výročí).


V Karlových Varech dne  12.4.2010



Zapisovatelka: Bc. Martina Fučíková



	 Bc. Tomáš Hybner
                                                                                          předseda  	Výboru pro regionální rozvoj 
	    Zastupitelstva Karlovarského kraje


