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   U s n e s e n í 

z 28. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova  
konaného dne 31. 10. 2019 v 10:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

 

 

Přítomni:  Ing. Jaroslava Brožová Lampertová, Lenka Dvořáková, Mgr. Vladislava Chalupková 

od 10:10, JUDr. Jiří Chmelarčík, Mgr. Nikola Indrová, Luboš Pokorný, Michal 

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

 

Omluveni:  Martin Maleček 

 

Nepřítomni:   

 

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

 

Jednání zahájil v 10:05 hodin a ukončil v 10:56  hodin předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro 

rozvoj venkova pan Luboš Pokorný. 

 

 

Program: 

1. Úvod, schválení programu, schválení účasti hostů 

2. Program obnovy venkova 2020 

3. Program obnovy venkova - změny v dotovaných akcích obcí Krásný Les, Dolní Nivy, Vysoká Pec, 

Poustka a Kyselka 

4. Různé 

 

 

 

1. Schválení programu a přítomnosti přizvaných hostů 

usnesení č. 97/10/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 schvaluje navržený program jednání  

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

„Ostatní zúčastnění“ 

 

 

pro: 9    proti:  0 zdržel se: 0 

 

 

2. Program obnovy venkova 2020 

usnesení č. 98/10/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 Souhlasí a doporučuje radě k odsouhlasení zrušení „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje - Program obnovy venkova“, schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 

369/12/18ze dne 13. 12. 2018 a schválení nového „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje - Program obnovy venkova“  

 Souhlasí a doporučuje radě ke schválení navržené změny Programu obnovy venkova: 

─ Zrušení možnosti poskytovat kombinované dotace (kombinace investiční a neinvestiční dotace) 
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─ Místní komunikace 

─ Vyhlášení nového podprogramu s číslem 3, který bude zaměřen na rekonstrukce, opravy a 

výstavbu místních komunikací, příjemci dotací budou obce bez rozdílu velikosti, finanční  

alokace podprogramu bude minimálně 5.000.000 Kč, maximální výší dotace 300.000. Dotace 

budou poskytovány do vyčerpání finančního limitu vyčleněného pro tento podprogram. Žádosti 

budou vyřizovány v pořadí, v němž budou doručeny. Procentní podíl dotace na celkových 

nákladech obce do 500 obyvatel 70%, obce nad 500 obyvatel 50%. 

─ Podpora venkovských prodejen 

─ Zrušení podpory pojízdných prodejen 

─ Snížení maximální výše podpory na 100.000 

─ Účel dotace spolufinancování mezd personálu prodejny v případě prodejny, kterou provozuje 

obec, nebo  neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (dotace, dary) v případě, že žadatel 

(obec) není provozovatelem předmětné venkovské prodejny 

 

 

 

 

 

 

3. Program obnovy venkova - změny v dotovaných akcích obcí Krásný Les, Dolní Nivy, Vysoká Pec,  

Poustka a Kyselka 

 

usnesení č. 99/10/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 Souhlasí a doporučuje radě k odsouhlasení:  

 Změnu v dotované akci obce Krásný Les a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01864/20 

 Změnu v dotované akci obce Dolní Nivy a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK02266/2019 

 Změnu v dotované akci obce Vysoká Pec a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01963/2019 

 Změnu v dotované akci obce Poustka a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01539/2019 

 Změnu v dotované akci obce Kyselka a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01846/2019 

 

 

 

 

4. Různé 

 

Bez usnesení 

 

 

Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek dne 28. 11. 2019 v 10:00. 

 

 

V Karlových Varech dne 31. 10. 2019 

 

Zapisovatelka: Irena Langová 

  

 

 

 Luboš Pokorný v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro rozvoj venkova 

pro:  10  proti:  0 zdržel se: 0 

pro: 10 proti:  0 zdržel se: 0 


