
KARLOVARSKÝ KRAJ 
     Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

z 31. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 4.5.2016 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 
 
Přítomni:  pánové Čekan, Pojar, Balcar, Kroupa, Zima (příchod 16:15), Schaller, paní Stránská 
Omluveni: pan Balatka, pan Hora 
Ostatní zúčastnění: pan Veselý, Musil (příchod 16:14), Tovth, Štovíček, Kříž, Zukal, paní Dimová 
                                 
Jednání bylo zahájeno v 16:10 hodin a bylo ukončeno v 17:25 hodin předsedou Výboru pro regionální rozvoj 
Zastupitelstva Karlovarského kraje. Členové Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského 
kraje schválili následující program: 

 
2. Plán oprav silnic II. a III. třídy, mostů, opěrných zdí na rok 2016  
3. Krajská hospodářská komora KK – aktuální informace  
4. Průběh programovacího období 2014-2020, Regionální stálá konference, Regionální akční plán 
5. Informace o plnění projektu Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na 

území Karlovarského kraje 
6. Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016-2020 
7. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v KK  
8. Informace o výsledku realizace projektu Cyklostezka Ohře úsek Cheb – Waldsassen 
9. Soutěž Vesnice roku 2016 – krajské kolo 
10. Informace o výsledku realizace projektu „eGovernment v obcích“ 
11. Různé 
12. Závěr 

 
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0    
 

 
Program jednání: 

 
       
2) Plán oprav silnic II. a III. t řídy, mostů, opěrných zdí na rok 2016  

 
usnesení č. 190/05/16 
 
Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informace o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. 
a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2016. 
 
pro:    7  proti: 0 zdržel se: 0                                     
 
        3) Krajská hospodářská komora KK – aktuální informace  

 
usnesení č. 191/05/16 
 
Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí aktuální informace o činnosti Krajské hospodářské komory 
Karlovarského kraje. 
 
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0   
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        4) Průběh programovacího období 2014-2020, Regionální stálá konference, Regionální akční plán 
   

usnesení č. 192/05/16  
 
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  
 
5) Informace o plnění projektu Koordinovaného pořízení a správy územně analytických 
podkladů na území Karlovarského kraje 
 

usnesení č. 193/05/16  
 
Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informaci o plnění projektu „Koordinovaného pořízení a 
správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“. 
 
pro:     7                        proti:      0           držel se:    0 
           

6) Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016-2020 
 

usnesení č. 194/05/16  
 
Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí aktualizaci strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 
2016-2020. 
      
pro:     7                        proti:      0           držel se:    0 
 

7) Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v KK  
 

usnesení č. 195/05/16  
 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
ke schválení: 
 
poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro Město Jáchymov ve výši 200.000,-
Kč; Obec Vojkovice ve výši 200.000,-Kč; Obec Stráž nad Ohří ve výši 200.000,-Kč; Obec Velichov 
ve výši 47.000,-Kč; Město Hroznětín ve výši 187.000,-Kč; Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka 
ve výši 200.000,-Kč; Město Cheb ve výši 187.000,-Kč; Město Loket ve výši 199.000,-Kč; Obec 
Šabina ve výši 379.000,-Kč; MAS Kraj živých vod, z.s. ve výši 108.000,-Kč; Město Bečov nad 
Teplou ve výši 180.000,-Kč; Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova ve výši 120.000,-Kč; 
Město Žlutice ve výši 150.000,-Kč. 
 
pro:     7                        proti:      0           držel se:    0 
 
 

8) Informace o výsledku realizace projektu Cyklostezka Ohře úsek Cheb – Waldsassen 
 
usnesení č. 196/05/16  
 
Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje rozvoj souhlasí a doporučuje 
Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o výsledku realizace projektu "Cyklostezka 
Ohře úsek Cheb - Waldsassen". 
 
pro:         7              proti:         0         zdržel se:     0      
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9) Soutěž Vesnice roku 2016 – krajské kolo 
 
usnesení č. 197/05/16  
 
Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje rozvoj souhlasí a doporučuje 
Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí a rozdělení odměn pro jednotlivá ocenění dle 
návrhu. 
 
pro:         7              proti:         0         zdržel se:     0      
 

10)   Informace o výsledku realizace projektu „eGovernment v obcích“ 
 
usnesení č. 198/05/16  
 
Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje rozvoj souhlasí a doporučuje 
Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o výsledku realizace projektu eGovernment 
v obcích. 
 
pro:         7              proti:         0         zdržel se:     0      
 
 

11)   Různé 
 
 
V Karlových Varech dne 4.5. 2016 
Zapsal: Mgr. Daniel Tovth 
 
 
 

                   Bc. Pavel Čekan, předseda v.r. 
Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 


