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        Č.j.: KK/21/RV/21 

U s n e s e n í 

ze 4.  zasedání Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 03. 05. 2021 v 11:00 hodin formou videokonference on-line 

 

 

Přítomni:  Luboš Pokorný, Ing. Jaroslava Brožová-Lampertová, Lenka Dvořáková, Petr 

Kvasnička, Mgr. Nikola Kassl, Marie Šašková, JUDr. Radan Večerka, Mgr. Vojtěch Veselý, Bc. 

Jitka Pokorná  

 

Omluveni: Ing. Jiří Červenka, Martin Maleček  

 

Nepřítomni: Bc. Erich Kříž, Jaroslav Jirkovský, Bc. Pavel Čekan, 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Vít Hromádko, Ing. arch. Jana Kaválková, Ing. Regina Martincová, 

 

  

Jednání zahájil v 11:05 hodin a ukončil v 11:36 hodin předseda Komise rozvoje venkova a 

zemědělství  Rady Karlovarského kraje  

 

Členové Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Karlovarského kraje schválili 

následující program: 

 

1. Úvod, zahájení 

2. Program obnovy venkova 2021 - návrh rozdělení dotací 

3. Program obnovy venkova 2021 – vyhlášení II. kola příjmu žádostí 

4. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - návrh rozdělení dotací na rok 

2021  

5. Program obnovy venkova – žádost obce Dolní Nivy o prodloužení termínu realizace a  

vyúčtování akce 

6. Různé 

 

pro: 9 proti:  0 zdržel se: 0 

 

 

Průběh jednání: 

 

1) Úvod, zahájení  

 

Bez usnesení 
 

2) Program obnovy venkova 2021 - návrh rozdělení dotací 

 

     Usnesení č. 02/04/21 

 
 Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Karlovarského kraje 
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 o souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení návrh na rozdělení 

dotací v rámci Programu obnovy venkova v celkové výši 24 513 985 Kč dle Přílohy č. 1   

 

o doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu ke schválení návrh 

na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova v celkové výši 24 513 985 Kč dle 

Přílohy č. 1   

 

 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
 

 

3) Program obnovy venkova 2021 – vyhlášení II. kola příjmu žádostí 

 

Usnesení č. 03/04/21 

 
Komise rozvoje venkova a zemědělství 

 

O souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje ke schválení návrh Vyhlášení programu pro 

poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí 

a finanční vypořádání dotace Program obnovy venkova II. kolo  

 

O doporučuje Radě Karlovarského kraje pověřit Ing. Vita Hromádko, člena Rady Karlovarského kraje 

pro oblast rozvoje venkova a zemědělství k podpisu vyhlášení programu a pravidel pro příjem 

a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace Programu pro poskytování dotací z 

rozpočtu Karlovarského kraje Program obnovy venkova II. Kolo 

 

o doporučuje Radě Karlovarského kraje uložit odboru regionálního rozvoje  

o zveřejnit Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje a pravidla 

pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace Program obnovy 

venkova II. kolo na elektronické úřední desce ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu 

elektronických žádostí  

o  zveřejnit informace o vyhlašovaném dotačním programu na webu Karlovarského kraje v sekci 

Dotace a na informačním webu www.programy.kr-karlovarsky.cz 

 
 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

4) Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - návrh rozdělení dotací 

na rok 2021  

 

Usnesení č. 04/04/21 

 

Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Karlovarského kraje 

 
o souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v 

Karlovarském kraji" v celkové výši 447.000 Kč, dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv, 

 

o souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit ke schválení Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu 

"Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" v celkové výši 3.340.000 Kč dle 

přílohy č. 2 a uzavření veřejnoprávních smluv, 
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o souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje pověřit pana Patrika Pizingera, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního 

programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji", dle přílohy č. 1. 

 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

5) Program obnovy venkova – žádost obce Dolní Nivy o prodloužení termínu realizace a 

vyúčtování akce 

 

Usnesení č. 05/04/21 

 

Komise rozvoje venkova a zemědělství  

 
 O souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení prodloužení termínu 

realizace a vyúčtování akce obce Dolní Nivy dotované v rámci Programu obnovy venkova 

2020 a dodatek č. 2 ke smlouvě ev. č. KK 02297/2020 

 

O doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu ke schválení prodloužení 

termínu realizace a vyúčtování akce obce Dolní Nivy dotované v rámci Programu obnovy 

venkova 2020 a dodatek č. 2 ke smlouvě ev. č. KK 02297/2020 

 

 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1 

 
 

 

5) Různé  

 

Bez usnesení 

 

 

Příští jednání se uskuteční dne 17. 06. 2021 od 11h 

 

 

V Karlových Varech dne 03. 05. 2021 

Zapisovatelka: Bc. Romana Špindlerová, DiS. 

 

 Luboš Pokorný v. r. 

 předseda Komise rozvoje venkova a zemědělství 

 Rady Karlovarského kraje 


