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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

z 200. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. května 2020 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 12:03 do 13:11 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (videokonferenčně), p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis	
Omluveni:		Ing. Bureš, Ing. Jakobec
Přizvaní:	             Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, Ing. Stráská
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová      


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2019
RK 499/05/20
2.
Podpora cestovního ruchu - volné vstupné do příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti kultury
RK 500/05/20


   















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Martina Hurajčíka
- Mgr. Dalibora Blažka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 499/05/20

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení účetní závěrku Karlovarského kraje za rok 2019

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2019, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 takto:
	Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5, sl. 5)	8.368.685.606,25 Kč

Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8, sl. 5)	8.016.488.133,79 Kč
Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9, sl. 5)         +352.197.472,46 Kč
Finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 10+11) 	1.868.576.775,39 Kč
	Z toho: 
	Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 12)       1.150.766.913,30 Kč

Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 63) 	   717.809.862,09 Kč

- souhlasí s vázáním finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 
ve výši 1.150.766.913,30 Kč v souladu s účelem dle tabulky č. 1 řádků 14 až 17, řádků 19 až 54, řádků 56 až 61 a dle tabulky č. 3

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o vázaných finančních prostředcích z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 ve výši 1.150.766.913,30 Kč 
v souladu s účelem dle tabulky č. 1 řádků 14 až 17, řádků 19 až 54, řádků 56 až 61 a dle tabulky č. 3

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 (II. část) ve výši 117.809.862,09 Kč dle tabulky č. 4b

Termín kontroly: 14.12.2020

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního



2. Podpora cestovního ruchu - volné vstupné do příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 500/05/20

- schvaluje podporu rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji po období nouzového stavu formou volného vstupného do příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti kultury

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti kultury, a to Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie 4 - galerie fotografie, Muzeum Cheb, Muzeum Sokolov, Muzeum Karlovy Vary, poskytnout bezplatné vstupné v jimi spravovaných subjektech v období od 25.5.2020 do 31.10.2020

Termín kontroly: 05.10.2020

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů












  Mgr. Petr Kubis v. r.
         hejtman 
Karlovarského kraje

  Martin Hurajčík v. r.
   náměstek hejtmana




