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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 119. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 26. listopadu 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 12:15 do 12:45 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů 
(celkem 9 radních)
Jednání řídil:       	Mgr. Mračková Vildumetzová	
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Přehled projektů, ke kterým budou ve spolupráci s Evropskou komisí hledány možnosti financování v rámci současného programového období a projekty, které by mohly být součástí návštěvy Evropské komise
RK 1383/11/18
2.
Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Karlovarského kraje Císařské lázně, příspěvková organizace
RK 1384/11/18



   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Dalibora Blažka
- Ing. Karla Jakobce

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Přehled projektů, ke kterým budou ve spolupráci s Evropskou komisí hledány možnosti financování v rámci současného programového období a projekty, které by mohly být součástí návštěvy Evropské komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1383/11/18

- schvaluje přehled projektů, ke kterým budou ve spolupráci s Evropskou komisí hledány možnosti financování v rámci současného programového období a projekty, které by mohly být součástí návštěvy Evropské komise dle návrhu s tím, že do návrhu projektů uvedených v důvodové zprávě budou doplněny 4 projekty vycházející z obecních projektů v Karlovarském kraji Priority I/2 (Chodov, Nové Sedlo, 
2 x Staré Sedlo)

Termín kontroly: 25.02.2019

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


2. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Karlovarského kraje Císařské lázně, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1384/11/18

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici ředitele/ky příspěvkové organizace Karlovarského kraje Císařské lázně, příspěvková organizace

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:

předsedkyně komise:	Mgr. Daniela Seifertová, náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje
člen komise:		Ing. arch. Vojtěch Franta, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje
člen komise:		Ing. Josef Janů, člen Rady Karlovarského kraje
člen komise:		Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů KÚ KK
člen komise:		Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                                       a cestovního ruchu KÚ KK
			
náhradník:		p. Martin Hurajčík, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
náhradník:		Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
náhradník:		Ing. Karel Jakobec, člen Rady Karlovarského kraje
náhradník:		Ing. Pavla Paprskářová, vedoucí oddělení investičních projektů odboru řízení
                                      projektů KÚ KK
náhradník:		Mgr. Jaroslava Pokludová, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, 
                                      památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu KÚ KK
tajemník komise:	Naděžda Domecká, úřednice odboru kancelář ředitelky úřadu KÚ KK

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením

Zodpovídá:
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu


        Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.                               Ing. Karel Jakobec v. r.
                           hejtmanka                                                                      ověřovatel
                Karlovarského kraje

