
KARLOVARSKÝ KRAJ 

     Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

z 29. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 2.3.2016 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni: pánové Čekan (do 17.00 hod.), Pojar, Kroupa, Zima, Balatka, Hora, Balcar, Schaller 

Omluveni: paní Stránská 

Ostatní zúčastnění: pan Veselý, paní Dimová, Kriegelsteinová, Nekolová, Bělohoubková 

                                 

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin předsedou výboru a bylo ukončeno v 17:30 hodin místopředsedou 

Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje. Členové Výboru pro regionální rozvoj 

Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program: 

 
2. Informace o Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského 

kraje 

3. Informace o výsledku realizace a finančních tocích projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové 

koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat - CluStrat“ 

4. Informace o hodnocení nabídek inovačních voucherů 2016  

5. Informace NUTS II ROP Severozápad – zpráva z Výboru regionální rady regionu soudržnosti   

6. Informace průběh období 2014 – 2020, Regionální stálá konference, Regionální akční plán  

7. Poskytnutí příspěvku KČT na značení cyklistických tras a stezek v roce 2016  

8. Poskytnutí individuální dotace společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. na zajištění/udržení 

chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů) 

9. Poskytnutí individuální dotace městu Kynšperk nad Ohří 

10. Návrh na udělení dotací pro rok 2016 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 

Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo ¨ 

11. Různé 

12. Závěr 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0    
 

Program jednání: 

 

2) Informace o Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a    

     Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 174/03/16 

 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informace o Strategii hospodářské restrukturalizace 

Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. 

 

pro:    8  proti: 0 zdržel se: 0                                      

 

3) Informace o výsledku realizace a finančních tocích projektu „Posílení inovací   

    prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a  

    mezisektorových témat - CluStrat“ 

 

usnesení č. 175/03/16 

 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

informaci o výsledku realizace a finančních tocích projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce 

klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat - CluStrat“. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0   
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4) Informace o hodnocení nabídek inovačních voucherů 2016  

 

usnesení č. 176/03/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s předloženým návrhem na poskytnutí finanční podpory 

žadatelům o dotaci z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2016 na Inovační vouchery 

dle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje v celkové výši 2.051.070,- 

Kč a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se:   0  

 

           5) Informace NUTS II ROP Severozápad – zpráva z Výboru regionální rady regionu  

                soudržnosti   

 

usnesení č. 177/03/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí zprávu z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad. 

 

pro: 7              proti:         0         zdržel se:    0 

(odešel p. Čekan 17.00 hodin) 

           

           6) Informace průběh období 2014 – 2020, Regionální stálá konference, Regionální akční plán  

 

usnesení č. 178/03/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o průběhu programovacího období 2014 – 2020, 

Regionální stálé konferenci a Regionálním akčním plánu Karlovarského kraje 
  

pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

7) Poskytnutí příspěvku KČT na značení cyklistických tras a stezek v roce 2016 

 
usnesení č. 179/03/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2016 ve výši 

300 000,-Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

pro: 7              proti:         0         zdržel se:     0      

 

8) Poskytnutí individuální dotace společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. na 

zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů) 

 

usnesení č. 180/03/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí a) s poskytnutím individuální dotace společnosti NIPI bezbariérové 

prostředí, o.p.s., ve výši 95.000,-- Kč, b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na rok 2016 společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. na zajištění/udržení chodu 

krajského konzultačního střediska ve výši 95.000,- - Kč a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

ke schválení dle návrhu. 

pro: 7              proti:         0         zdržel se:     0      
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9) Poskytnutí individuální dotace městu Kynšperk nad Ohří 

 

usnesení č. 181/03/16 Návrh usnesení 

 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

poskytnutí individuální dotace městu Kynšperk nad Ohří na akci „Údržba páteřní cyklostezky Sokolov – 

Kynšperk nad Ohří v úseku Dasnice – Kynšperk nad Ohří“ ve výši 122 500,-Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy. 

 

pro: 3              proti:         0         zdržel se:     4      Návrh nebyl přijat 

 

 

10)  Návrh na udělení dotací pro rok 2016 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního 

rozvoje – I. kolo  

 

usnesení č. 182/03/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí a 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 2016 – I. kolo. 

 

pro: 7              proti:         0         zdržel se:     0      

 

 

 

11) Různé 

 

 

V Karlových Varech dne 3.2 2016 

Zapisovatel: Ing. Martina Fučíková 

 

 

 

                   Bc. Pavel Čekan, předseda v.r. 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 


