
KARLOVARSKÝ KRAJ 

     Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

z 30. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 6.4.2016 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni: pánové Čekan, Pojar, Zima, Balatka, Hora, Schaller, paní Stránská 

Omluveni: pánové Balcar, Kroupa 

Ostatní zúčastnění: pan Veselý, Novotný, Musil, Tovth, paní Dimová 

                                 

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin a bylo ukončeno v 16:50 hodin předsedou Výboru pro regionální rozvoj 

Zastupitelstva Karlovarského kraje. Členové Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského 

kraje schválili následující program: 

 
2. Předfinancování projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu 

3. Územně analytické podklady Karlovarského kraje 

4. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací dt 1-3   

5. Žádost města Boží Dar o poskytnutí individuální dotace 

6. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Regionálnímu stavebnímu sdružení 

na podporu soutěže o nejlepší stavby Karlovarského kraje a soutěže středních průmyslových škol 

stavebních v rámci akce „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016“  

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

8. Aktuální stav přeshraničních programů Evropské územní spolupráce (EÚS) ČR –Sasko, ČR – 

Bavorsko 2014-2020 

9. Různé 

10. Závěr 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0    
 

 

Program jednání: 

 

2) Předfinancování projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu 

 

usnesení č. 183/04/16 

 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Karlovarská 

agentura rozvoje podnikání na přípravu projektu „Smart Akcelerátor (1. kolo)“ ve výši 1.900.000,-- 

Kč včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu. 

 

pro:    7  proti: 0 zdržel se: 0                                      

 

3) Územně analytické podklady Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 184/04/16 

 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s informací o výsledku realizace projektu „Územně analytické 

podklady Karlovarského kraje“ a závěrečnou zprávou o naplnění podmínek jeho udržitelnosti. 
 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0   
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4) Program obnovy venkova 2016 – návrh rozdělení dotací dt 1-3   

 

usnesení č. 185/04/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s návrhem rozdělení dotací Programu obnovy venkova, dotační 

tituly 1 - 3 dle přílohy č. 1 a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle 

návrhu. 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0  

 

 

5) Žádost města Boží Dar o poskytnutí individuální dotace 

 

usnesení č. 186/04/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 170 000,- Kč městu Boží 

Dar na akci "Boží Dar, Zlatý Kopec - veřejné osvětlení" a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

ke schválení dle návrhu. 

 

pro: 5              proti:         0         zdržel se:    2 

           

6) Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Regionálnímu stavebnímu 

sdružení na podporu soutěže o nejlepší stavby Karlovarského kraje a soutěže středních 

průmyslových škol stavebních v rámci akce „Dny stavitelství a architektury Karlovarského 

kraje 2016“  

 

usnesení č. 187/04/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí a souhlasí s poskytnutím individuální dotace Regionálnímu 

stavebnímu sdružení na podporu soutěže o nejlepší stavby Karlovarského kraje a soutěže středních 

průmyslových škol stavebních v rámci akce „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016“ ve 

výši 200.000,-- Kč. 

 

pro: 7 
 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

0 

 

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

    soudržnosti 

 

usnesení č. 188/04/16  

 

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

Severozápad.  
 

pro: 7              proti:         0         zdržel se:     0      

 

 

8) Aktuální stav přeshraničních programů Evropské územní spolupráce (EÚS) ČR –Sasko, 

ČR – Bavorsko 2014-2020 

 

usnesení č. 189/04/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí zprávu  

o aktuálním stavu přeshraničních programů Evropské územní spolupráce ČR – Sasko a ČR – 

Bavorsko pro období 2014-2020. 
 

pro: 7              proti:         0         zdržel se:     0      
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9) Různé 

 

 

V Karlových Varech dne 6.4. 2016 

Zapisovatel: Ing. Martina Fučíková 

 

 

 

                   Bc. Pavel Čekan, předseda v.r. 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 


