
KARLOVARSKÝ KRAJ 

     Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

z 32. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 1.6.2016 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni: pánové Pojar, Balcar, Balatka, Hora, Schaller,  

Omluveni: pan Zima, Čekan, Kroupa, paní Stránská 

Ostatní zúčastnění: pan Novotný, Uhříček, Musil, Hutta, paní Dimová 

                                 

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin a bylo ukončeno v 17:05 hodin místopředsedou Výboru pro regionální 

rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje. Členové Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva 

Karlovarského kraje schválili následující program: 
 

2. Asociace Záchranný kruh – aktuální činnost  

3. Nestůj a Pojď II – informace k projektu  

4. Informace NUTS II ROP Severozápad – zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad 

5. Změna názvu projektu „Cyklostezka Ohře V. – úsek Cheb – státní hranice s Německem“ na nový 

název projektu „Zážitek v přírodě – Cyklostezka Ohře“, dále Smlouva o spolupráci Karlovarského 

kraje, města Cheb a obce Pomezí nad Ohří na přípravě a realizaci tohoto projektu a Smlouva o 

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci úseku II. tohoto 

projektu 

6. Přeshraniční projekt CROSS-DATA - zpráva o zajišťování udržitelnosti projektu 

7. Různé 

8. Závěr 
 

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0    
 

Program jednání: 

 

             2) Asociace Záchranný kruh – aktuální činnost  

 

usnesení č. 199/06/16 
 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informace o činnosti Asociace Záchranný kruh. 
 

pro:    5  proti: 0 zdržel se: 0                                      

 

        3) Nestůj a Pojď II – informace k projektu  - nebylo přijato usnesení 
 

Výbor pro regionální rozvoj byl informován o projektu „Nestůj a Pojď II“. 

      

      

      4) Informace NUTS II ROP Severozápad – zpráva z Výboru Regionální rady regionu  

           soudržnosti Severozápad 
   

usnesení č. 200/06/16  
 

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

Severozápad. 
 

pro: 5 proti: 0            zdržel se: 0  
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            5) Změna názvu projektu „Cyklostezka Ohře V. – úsek Cheb – státní hranice s Německem“ na  

             nový název projektu „Zážitek v přírodě – Cyklostezka Ohře“, dále Smlouva o spolupráci  

             Karlovarského kraje, města Cheb a obce Pomezí nad Ohří na přípravě a realizaci tohoto  

             projektu a Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na  

             realizaci úseku II. tohoto projektu 

 

usnesení č. 201/06/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj: 

  schvaluje 

změnu usnesení č. RK 1171/11/15 schváleného na jednání Rady Karlovarského kraje dne 

18.11.2015, a to tak, že dosavadní název projektu "Cyklostezka Ohře V. - úsek Cheb - státní hranice s 

Německem" se mění a jeho nový název zní: "Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře". V ostatním 

zůstává toto usnesení beze změny. 

  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

změnu svého usnesení č. ZK 456/12/15 schváleného na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

dne 3.12.2015, a to tak, že dosavadní název projektu "Cyklostezka Ohře V. - úsek Cheb - státní 

hranice s Německem" se mění a jeho nový název zní: "Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře". V 

ostatním zůstává toto usnesení beze změny. 

  souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

uzavření Smlouvy o spolupráci Karlovarského kraje, města Cheb a obce Pomezí nad Ohří na přípravě 

a realizaci projektu "Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře" v rámci Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 

  souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci 

úseku II. Pomezí nad Ohří - Cheb, Sídliště Skalka v rámci projektu "Zážitek v přírodě - Cyklostezka 

Ohře" předkládaného do Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát 

Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 

  jmenuje 

vedoucím projektu v části projektu - realizace úseku č. II - Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury 

projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. 

  jmenuje 

vedoucím projektu v části projektu - marketingové aktivity - Ing. Radima Adamce, vedoucího odboru 

kultury, lázeňství, památkové péče a cestovního ruchu 

 

pro:     5                       proti:      0           zdržel se:    0 

           

6) Přeshraniční projekt CROSS-DATA - zpráva o zajišťování udržitelnosti projektu 

 

usnesení č. 202/06/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí „Zprávu o zajišťování udržitelnosti přeshraničního projektu 

CROSS-DATA“. 

      

pro:     5                        proti:      0           zdržel se:    0 

 

            7)  Různé 

 

 

V Karlových Varech dne  1.6. 2016 

Zapsala: Ing. Martina Fučíková 

 

 

 

            Ing. Miroslav Balatka místopředseda v.r. 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 


