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  U s n e s e n í 

z 22. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova  
konaného dne 26. 2. 2019 v 10:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

 

 

Přítomni:  Ing. Jaroslava Brožová-Lampertová, Lenka Dvořáková od 10:10, Mgr. Vladislava 

Chalupková od 10:10, JUDr. Jiří Chmelarčík, Martin Maleček, , Luboš Pokorný, 

Michal Skýba Ing. Tomáš Svoboda, Květoslava Šafnerová, Barbora Vojtová 

 

Omluveni:   
 

Nepřítomni: Mgr. Nikola Indrová  

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Josef Janů, Ing. arch. Jaromír Musil 

 

Jednání zahájil v 10:00 hodin a ukončil v 10:45  hodin předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro 

rozvoj venkova pan Luboš Pokorný. 

 

 

Program: 

 

1. Úvod, schválení programu, schválení účasti hostů 

2. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací  

3. II. kolo POV 

4. Žádost o poskytnutí individuální dotace obce Kolová 

5. Různé 

 

 

 

 

1.  

a) Schválení programu 

usnesení č. 72/02/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 Schvaluje navržený program jednání 

 

pro: 

 
8 proti:  0 zdržel se: 0 

 

b) Souhlas s přítomností přizvaných hostů po dobu jednání Komise 

usnesení č. 73/02/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 Souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byli přítomni hosté uvedení v záhlaví tohoto dokumentu 

jako „Ostatní zúčastnění“ 

 

pro: 

 
8 

 
proti:  

  
0 zdržel se: 0 
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2. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací  

usnesení č. 74/02/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 Souhlasí s návrhem rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu obnovy 

venkova v celkové výši 21.999.928 Kč dle návrhu 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení rozdělení dotací v celkové výši 21.999.928 

Kč 

 

 

 

5 členů komise nahlásilo střet zájmů 

 

3. II. kolo POV 

usnesení č. 75/02/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 Souhlasí s vyhlášením II. kola příjmu žádostí programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje Programu obnovy venkova za podmínky, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

schválí posílení rozpočtu Programu obnovy venkova  

o Varianta 1 

v případě navýšení rozpočtu o částku do 3.000.000,- Kč vyhlášení příjmu žádostí v rámci 

podprogramu 1 na opravy a údržbu obecních budov 

o Varianta 2 

v případě navýšení rozpočtu o částku přesahující 3.000.000,- Kč vyhlášení příjmu žádostí 

v rámci podprogramu 1  bez dalšího omezení 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje ke schválení vyhlášení II. kola příjmu žádostí programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Programu obnovy venkova za podmínky, že 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválí posílení rozpočtu Programu obnovy venkova  

o Varianta 1 

v případě navýšení rozpočtu o částku do 3.000.000,- Kč vyhlášení příjmu žádostí v rámci 

podprogramu 1 na opravy a údržbu obecních budov 

o Varianta 2 

v případě navýšení rozpočtu o částku přesahující 3.000.000,- Kč vyhlášení příjmu žádostí 

v rámci podprogramu 1  bez dalšího omezení 

 

pro: 10 proti:  0 zdržel se: 0 

 

 

4. Žádost o poskytnutí individuální dotace obce Kolová 

usnesení č. 76/02/19 

 

Komise Rady  Karlovarského kraje Pro rozvoj venkova  

 Souhlasí s neposkytnutím individuální dotace obci Kolová na odkup veřejného osvětlení   

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení neposkytnutí individuální dotace 

obci Kolová na odkup veřejného osvětlení   
 

pro: 10 proti:  0 zdržel se: 0 

 

 

5. Různé 

Bez usnesení  

pro: 10 proti:  0 zdržel se: 0 
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Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek dne 28. 3. 2019 v 10:00. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 26. 2. 2019 

 

Zapisovatelka: Irena Langová 

  

 

 Luboš Pokorný v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro rozvoj venkova 


