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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 154. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 29. srpna 2019 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:00 do 10:20 hodin 


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


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – schválení návrhu na externího člena 
Rady instituce Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.
RK 1041/08/19
2.
ITI strukturálně postižených uhelných krajů
RK 1042/08/19




   














A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Dalibor Blažek
- Ing. Karel Jakobec


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – schválení návrhu na externího člena Rady instituce Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1041/08/19

- schvaluje jmenování Ing. arch. Vojtěcha Franty externím členem Rady instituce Institutu lázeňství 
a balneologie, v.v.i., za Karlovarský kraj

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu odpovědět na výzvu k podání návrhu na externího člena do Rady instituce Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

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


2. ITI strukturálně postižených uhelných krajů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1042/08/19

- bere na vědomí dopis Moravskoslezského kraje určeného ministryni pro místní rozvoj ve věci integrovaných nástrojů uhelných regionů pro programové období 2021-2027

- souhlasí s odesláním obdobného dopisu jménem hejtmanky Karlovarského kraje, popřípadě společného dopisu za všechny tři strukturálně postižené kraje, jehož součástí je žádost o akceptaci návrhu využít nástroj ITI uhelných regionů

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů





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

Mgr. Dalibor Blažek v. r.
náměstek hejtmanky
  





