Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02

Komise pro regionální rozvoj Rady Ústeckého kraje

Zápis a usnesení
z IV. zasedání Komise pro regionální rozvoj
Rady Ústeckého kraje

Den, čas a místo konání
20. září 2013, 1000 hodin, Státní zámek Benešov nad Ploučnicí

Přítomni – komise
Ing. Martin Strakoš

předseda

Jitka Hanousková

členka

Jaroslav Cingel

člen

Ing. Radek Vonka

člen

Mgr. Ing. Stanislav Knop

člen

Ing. Barbora Jeníčková

členka

Ing. Josef Svoboda

tajemník

Omluveni– komise
Ing. Martin Hanták

místopředseda

Ing. Helena Veverková

členka

Václav Beneš

člen

Přítomni – hosté a ostatní
Ing. Miroslav Jemelka

Město Dolní Poustevna - starosta

Program

1.

Zahájení

2.

Uvítání členů komisí a hostů

3.

Schválení zapisovatele a ověřovatele „zápisu a usnesení“

4.

Schválení programu zasedání komise

5.

Statut Komise pro regionální rozvoj Rady Ústeckého kraje

6.

Regionální rozvoj a cestovní ruch Ústeckého kraje – současnost a budoucnost

7.

Program rozvoje Ústeckého kraje

8.

Výstavba cyklostezky Ploučnice a pokračování vybudování návazné infrastruktury

9.

Podpora turistického ruchu v oblasti Benešovska

10. Představení priorit Výboru pro Rozvoj města Benešov nad Ploučnicí
11. Diskuse /probíhá ve všech bodech programu/ a různé (stálý bod programu)
12. Závěr
13. Prohlídka zámku pro zájemce

K bodu programu 1 a 2
Zasedání zahájil předseda komise /společné zasedání Komise pro regionální rozvoj Rady
Ústeckého kraje a Komise pro rozvoj cestovního ruchu a mezinárodní vztahy Rady Ústeckého
kraje/, v úvodu omluvil nepřítomné členy komise ze zasedání – viz prezenční listina a uvítal
jednotlivé hosty zasedání – viz prezenční listina /přítomni – hosté a ostatní/.
K bodu programu 3
Předseda komise konstatuje, že komise je schopná se usnášet, neboť je přítomno 6 členů
komise, což je nadpoloviční většina všech jejích členů s hlasem rozhodujícím.
Usnesení komise
č. 01/IV.RR/2013
komise
schvaluje zapisovatele „zápisu a usnesení“ Ing. Martina Strakoše.
hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení komise
č. 02/IV.RR/2013
komise
schvaluje ověřovatele „zápisu a usnesení“ Ing. Barboru Jeníčkovou.
hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
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K bodu programu 4
Usnesení komise
č. 03/IV.RR/2013
komise
schvaluje program zasedání komise.
hlasování:
pro: 6
proti: 0

zdržel se: 0

K bodu programu 5
Usnesení komise
č. 04/IV.RR/2013
komise
schvaluje upravený statut komise dle přílohy č. 1
hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0

K bodu programu 6
Usnesení komise
č. 05/IV.RR/2013
komise
bere na vědomí informaci “Regionální rozvoj a cestovní ruch Ústeckého kraje –
současnost a budoucnost“.
hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0

K bodu programu 7
Usnesení komise
č. 06/IV.RR/2013
komise
A) bere na vědomí
informaci o pořízení „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“,
B) doporučuje
Radě Ústeckého kraje projednat „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ a
doporučit Zastupitelstvu Ústeckého kraje tento dokument schválit.
hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
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K bodu programu 8, 9 a 10
Usnesení komise
č. 07/IV.RR/2013
komise
bere na vědomí informace
1. „Výstavba cyklostezky Ploučnice a pokračování vybudování návazné infrastruktury“
2. „Podpora turistického ruchu v oblasti Benešovska“
3. „Představení priorit Výboru pro Rozvoj města Benešov nad Ploučnicí“.
hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
K bodu programu 11
V diskusi se vyjadřovali všichni členové komise, přizvaní hosté, k jednotlivým bodům
programu, v návaznosti tak jak byly projednávány.
K bodu programu 12
V závěru poděkoval předseda komise za připravené materiály, dále poděkoval všem za účast a
ukončil zasedání komise.

zapsal: Ing. Martin Strakoš,
Dne 20. září 2013

podpis

ověřovatelka zápisu a usnesení: Ing. Barbora Jeníčková,
Dne 20. září 2013

podpis

Ing. Martin Strakoš,
předseda komise
Dne 20. září 2013

podpis

Přílohy
1: Statut komise
2: Fotogalerie ze zasedání komise
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