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KARLOVARSKÝ KRAJ
    .Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í
z 20. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 6.9.2010 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni : pánové Hybner, Živný, Gold, Stach, Pospíšil, Kroupa, paní Zámostná
Omluveni:  pan Martinec 
Nepřítomni: pan Cervan
Ostatní zúčastnění:	pánové Musil, Navrátil, Kocmich, Hutta, paní Tomsová, Kavková, Krajsová

Jednání zahájil v 16.00 hodin a ukončil v 18.30 hodin místopředseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje. Členové Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

	Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání 
	Informace o stavu implementace OP VPK prostřednictvím 2. etapy globálních grantů Karlovarského kraje v oblastech podpory 1.1., 1.2., 1.3. 
	Asociace záchranný kruh – přehled o činnosti a projektech 
	Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu – Projekt „Rozvoj služeb 
eGovernmentu v Karlovarském kraji“ 
	Návrh na vydání Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
	Projekt partnerství pro budoucnost 3 - poskytnutí příspěvku

Program obnovy venkova 2010 - návrh přerozdělení příspěvků II. kolo
	Program obnovy venkova - změny v realizovaných akcích 
	„Zlepšení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oblastí a sektorových témat“
	Různé
	Závěr






Program jednání:

Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání

usnesení č. 68/09/10 

Výbor pro regionální rozvoj schválil navržený program jednání a zápis z minulého jednání VRR. 

pro:
6 (Hybner, Kroupa, Živný, Stach, Pospíšil, Gold)
proti:
0
zdržel se:
0






      2) Informace o stavu implementace OP VPK prostřednictvím 2. etapy globálních grantů   
          Karlovarského kraje v oblastech podpory 1.1., 1.2., 1.3. 

usnesení č. 69/09/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí o stavu implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím globálních grantů Karlovarského kraje a doporučuje podání návrhů 2. etapy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 dle tohoto materiálu.
pro:
7
proti:
0
zdržel se:   0                    (přišla pí. Zámostná)







     3) Asociace záchranný kruh – přehled o činnosti a projektech 

usnesení č. 70/09/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí zprávu o činnosti a projektech Asociace záchranný kruh.

pro:
7 
proti:
0
zdržel se:
0                         
   
  4) Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu – Projekt „Rozvoj služeb 
      eGovernmentu v Karlovarském kraji“ 

usnesení č.71/09/10 

Výbor pro regionální rozvoj doporučuje ZKK ke schválení Strategii Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu, 
předložený projekt do výzvy č.08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ vč. navrhovaných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Podání žádosti o finanční podporu na projekt  „Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“ do výzvy č.08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“. 
Předfinancováním projektu ve výši 158.800.000,00 a spolufinancováním projektu ve výši maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů.

pro:
6
proti:
0
    zdržel se:
	         (odešel p. Pospíšil)        

    
    5) Návrh na vydání Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
usnesení č.72/09/10 
Výbor pro regionální rozvoj:

	bere na vědomí pozbytí platnosti územních plánů velkých územních celků na území Karlovarského kraje dnem nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, tj. Územní plán velkého územního celku okresu Cheb a Územní plán velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace.


	souhlasí s ověřením souladu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje s Politikou územního rozvoje ČR 2008, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dle ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.


	souhlasí s rozhodnutím o námitkách a tato rozhodnutí odůvodňuje, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, jak je uvedeno v kapitole O.c.6 odůvodnění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 
	a doporučuje ZKK ke schválení.


	souhlasí s vydáním opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje,  ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 36 odst. 4 a § 41 odst. 1 stavebního zákona a přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
	a doporučuje ZKK k vydání. 


	souhlasí se způsobem zohlednění podmínek, vyplývajících ze stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR k vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na životní prostředí, jak je uvedeno v kapitole O.d odůvodnění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
	a doporučuje ZKK ke schválení. 


	souhlasí s uložením úkolu pořizovateli Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje KÚKK, zajistit následně činnosti vyplývající ze správního řádu a stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, včetně zveřejnění a zpřístupnění dokumentace a zveřejnění zdůvodnění, jak byly zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
	a doporučuje ZKK ke schválení. 


pro:
5
proti:
0
zdržel se:
	             (odešel p. Hybner)    


    6) Projekt partnerství pro budoucnost 3 - poskytnutí příspěvku
usnesení č.73/09/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s poskytnutím příspěvku Mikroregionu Sokolov - východ v rámci Projektu Partnerství pro budoucnost 3 v částce 63 000,- Kč a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
	                 


    7) Program obnovy venkova 2010 - návrh přerozdělení příspěvků II. kolo
usnesení č.74/09/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s  navrženým přerozdělením finančních prostředků  v rámci  II. kola Programu obnovy venkova pro rok 2010 a doporučuje ZKK ke schválení dle přílohy č. 1

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
	                 


    8) Program obnovy venkova - změny v realizovaných akcích 
usnesení č.75/09/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí
se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek mikroregionu MAS 21, o. p. s. v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 331/2010
se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Krajková v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 665/2010
se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Ovesné Kladruby v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 667/2010

a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
	                 


9) „Zlepšení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oblastí a sektorových témat“
usnesení č.76/09/10 
Výbor pro regionální rozvoj doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

podání žádosti o dotaci na projekt „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ do Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa
předfinancování projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ ve výši 7.000.000,- Kč a spolufinancování ve výši maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů 
	partnerství Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. a závazný příslib financování na realizaci projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ ve výši 7.000.000,- Kč
„přidružené“ partnerství Karlovarského kraje v projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“
	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.  


pro:
5
proti:
0
zdržel se:
	                 



V Karlových Varech dne  6.9.2010



Zapsala: Bc. Martina Fučíková




	 								Mgr. Tomáš Hybner
                                                                                          předseda  	Výboru pro regionální rozvoj ZKK

