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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 110. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 27. září 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 13:10 do 13:15 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Mračková Vildumetzová, Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová, Ing. Janů, 
Ing. Bureš (celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Mračková Vildumetzová
Omluveni:		p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bradáč
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, Ing. arch. Franta 
Zapisovatelka:      	Monika Nová


    Usnesení č.



A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání





1.
Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
RK 1090/09/18







 		 	                
   










A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Petra Kubise
- Ing. Jana Bureše

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1090/09/18

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK01829/2018 mezi Karlovarským krajem a Tělovýchovnou jednotou Ostrov, z.s. 
(IČO 00668508), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK01787/2018 mezi Karlovarským krajem a TopGym Karlovy Vary, z.s. (IČO 04500229), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK01862/2018 mezi Karlovarským krajem a BC Baník Sokolov z.s. (IČO 06683827), 
dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK01987/2018 mezi Karlovarským krajem a TJ Jiskrou Nejdek, z.s. (IČO 18227813), 
dle návrhu

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy, podpisem Dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy




Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Mgr. Petr Kubis v. r. 
 náměstek hejtmanky


