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KARLOVARSKÝ KRAJ
    .Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í
z 21. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 1.11.2010 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni : pánové Živný, Gold, Stach, Pospíšil, Cervan, Martinec, paní Zámostná
Omluveni:  pánové Hybner, Kroupa 
Ostatní zúčastnění: pánové Musil, Červinka, Hutta, paní Krajsová, Michková, Solnařová,   
                                  Krýzlová

Jednání zahájil v 17.00 hodin a ukončil v 19.30 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 implementaci Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod
	ROP Severozápad: přehled schválených projektů v KK v roce 2010
	Projekt „Informačně – vzdělávací středisko“ - realizace projektu a závazný příslib financování pro Integrovaný operační program

KARP – podnikatelský záměr na rok 2011
	Regionální záchranářské centrum Medard
	Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 
Pravidla  a podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení  „Vesnice  desetiletí v Karlovarském kraji za období 2001 – 2010“
Oznámení schválení projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ a projektu „Clara II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ 
II. kolo podávání žádostí o dotaci na ÚPD v roce 2010 
Obec Chodov (okres KV) -  změna účelu v poskytnuté dotaci na pořízení ÚPD v roce 2010 
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2011 
	Různé
	Závěr






Program jednání:

Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání

usnesení č. 77/11/10 
Výbor pro regionální rozvoj schválil navržený program jednání a zápis z minulého jednání VRR. 

pro:
7 
proti:
0
zdržel se:
0






      2) Informace o implementaci Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod 

usnesení č. 78/11/10 
Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o průběhu implementace Směrnice 
Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:   0                    







   3) ROP Severozápad: přehled schválených projektů v KK v roce 2010 

usnesení č. 79/11/10 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí aktuální stav ROP regionu NUTS 2 Severozápad 2007 - 2013 Karlovarského kraje

pro:
7 
proti:
0
zdržel se:
0                         
   
  4) Projekt „Informačně – vzdělávací středisko“ - realizace projektu a závazný příslib financování   
       pro Integrovaný operační program

usnesení č.80/11/10 
Výbor pro regionální rozvoj doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

podání žádosti o dotaci na projekt „Informačně - vzdělávací středisko“ do Integrovaného operačního programu,  
předfinancování projektu ve výši 30.000.000,00 a spolufinancování projektu ve výši maximálně 
15 % celkových uznatelných nákladů,
skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. ve spolupráci s Agenturou projektového a dotačního managementu, p.o. 

pro:
7
proti:
0
    zdržel se:
	         

    
    5) KARP – podnikatelský záměr na rok 2011
usnesení č.81/11/10 
Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí podnikatelský záměr Karlovarské agentury rozvoje podnikání na rok 2011

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
	                 

    
   6) Regionální záchranářské centrum Medard
usnesení č.82/11/10 
Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí zprávu o Regionálním záchranářském centrum Medard. VRR doporučuje Odboru regionálního rozvoje KK, aby ve spolupráci s Asociací záchranný kruh zpracoval informační zprávu o stavu přípravy Regionálního záchranářského centra Medard pro jednání RKK.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
	                 

    7) Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 
usnesení č.83/11/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro město Horní Blatná ve výši 25 000,- Kč, obec Nové Hamry ve výši 25 000,-Kč, město Boží Dar ve výši 100 000,-Kč, město Mariánské Lázně ve výši 170 000,-Kč, obec Pernink ve výši 60 000,-Kč, Biatlon klub Jáchymov ve výši 30 000,-Kč,  město Jáchymov ve výši 50 000,-Kč, obec Krásná ve výši 35 000,-Kč,  obec Abertamy ve výši 110 000,-Kč,  obec Potůčky ve výši 7 500,-Kč,  město Březová ve výši  25 000,- Kč a Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary ve výši 100 000,-Kč 

a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
	                 

    8) Pravidla  a podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení  „Vesnice  desetiletí v Karlovarském kraji za    
        období 2001 – 2010“ 
usnesení č.84/11/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s pravidly a podmínkami pro vyhlášení a vyhodnocení „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji za období 2001 – 2010“

a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit pravidla a podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji za období 2001 – 2010“ dle návrhu.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
	                 



     9) Oznámení schválení projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 
          správy v česko-saském regionu“ a projektu „Clara II: Rozvoj společné partnerské spolupráce 
          veřejné správy v česko-bavorském regionu“ 
usnesení č.85/11/10 
Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí schválení žádosti o podporu projektu „Clara II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ podanou v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou a žádosti o podporu projektu „Clara II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ podanou v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
	                 


   10) II. kolo podávání žádostí o dotaci na ÚPD v roce 2010 
usnesení č.86/11/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navrhované udělení dotace v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraj, odboru regionálního rozvoje v roce 2010 – II. kolo. Dotace je poskytnuta obci Andělská Hora ve výši 50.000,- Kč na pořízení doplňujících průzkumů a rozborů. 

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
	                 

   11) Obec Chodov (okres KV) -  změna účelu v poskytnuté dotaci na pořízení ÚPD v roce 2010
usnesení č.87/11/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí a  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu v poskytnuté dotaci pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo pro obec Chodov (KV).

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
	                 







12. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru 
      regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2011 
usnesení č.88/11/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2011 ke schválení. 

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
	                 


13) Různé

Výbor pro regionální rozvoj provedl kontrolu celoročního harmonogramu zasedání a doplnil program výboru na jednání 6. prosince 2010

V Karlových Varech dne  1.11.2010



Zapsala: Bc. Martina Fučíková




	 								Mgr. Tomáš Hybner
                                                                                          předseda 	Výboru pro regionální rozvoj ZKK

