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	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06


USNESENÍ

ze 101. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 26. července 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:04 do 8:17 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Janů, 
Ing. Bradáč, Ing. Bureš (příchod v 8:05) (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Vildumetzová
Omluveni:		Ing. Jakobec, Mgr. Seifertová
Přizvaní:		Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta, Mgr. Novotný 
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Vyhlášení výběrového řízení na jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
RK 886/07/18
2.
Vize balneologie a lázeňství v Karlovarském kraji
RK 887/07/18
3.
Návrh na nominaci pro ocenění  „Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí 
populace 2018“
RK 888/07/18
4.
Propagace cestovatelského seriálu Toulky Karlovarským krajem - léto 2018
RK 889/07/18











  Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

  Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
ověřovatel
 		 	                
   
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- p. Martina Hurajčíka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 4	Propagace cestovatelského seriálu Toulky Karlovarským krajem - léto 2018


1. Vyhlášení výběrového řízení na jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 886/07/18

- vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

- schvaluje znění inzerátu pro výběr jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., dle návrhu

- jmenuje výběrovou komisi pro obsazení funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., 
ve složení: 

Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Martin Hurajčík, statutární zástupce hejtmanky Karlovarského kraje
Ing. Jan Bureš, člen Rady Karlovarského kraje
Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary
Mgr. Jaroslav Borka, člen Zastupitelstva Karlovarského kraje
Ing. Jan Zborník, předseda dozorčí rady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
zástupce Úřadu pro civilní letectví
zástupce Ministerstva dopravy

náhradníci:

Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
Ing. Jaroslav Bradáč, člen Rady Karlovarského kraje
Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
Ing. Josef Janů, člen Rady Karlovarského kraje

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství a Odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje zabezpečit zveřejnění inzerátu, a to na úřední desce, na internetových stránkách kraje, na úřadu práce a v denním tisku s celostátní působností

Termín kontroly: 05.11.2018

Zodpovídá:
Martin Hurajčík, náměstek hejtmanky
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

2. Vize balneologie a lázeňství v Karlovarském kraji 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 887/07/18

- bere na vědomí informace o současných aktivitách v oblasti lázeňství a balneologie v Karlovarském kraji a o iniciativě zajištění fungování balneologického ústavu na území Karlovarského kraje, uvedené 
v důvodové zprávě

- schvaluje znění dopisu ministrovi zdravotnictví České republiky se žádostí o odborného garanta 
a o podání informace o referenční laboratoři a znění dopisů Balneologickému institutu Karlovy Vary, o.p.s., a Výzkumnému ústavu balneologickému, v.v.i. (Mšené Lázně) s žádostí o dodání návrhů variant možné spolupráce či přistoupení Karlovarského kraje do těchto organizací

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem výše zmíněných dopisů

- ukládá Ing. arch. Vojtěchovi Frantovi, aby předjednal možná vhodná sídla balneologického ústavu 
ve městě Karlovy Vary a závěry předložil Radě Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


3. Návrh na nominaci pro ocenění  „Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 2018“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 888/07/18

- schvaluje návrhy na nominaci pro ocenění  „Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 2018“

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


4. Propagace cestovatelského seriálu Toulky Karlovarským krajem - léto 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 889/07/18

- schvaluje smlouvu o poskytování služeb - reklamy na propagaci cestovatelského seriálu Toulky Karlovarským krajem na webovém portálu Seznam.cz mezi společnosti Seznam.cz, IČO 26168685, 
se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, jako dodavatelem a Karlovarským krajem s finančním plněním ve výši 258.200 Kč vč. DPH a Živým krajem - destinační agenturou pro Karlovarský kraj, z.s., IČO 05309964, s finančním plněním ve výši 129.000 Kč vč. DPH na straně objednatele

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou podpisem smlouvy o poskytování služeb - reklamy se společností Seznam.cz, IČO 26168685

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit úkony vyplývající 
z realizace propagace na webovém portálu Seznam.cz

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


