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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 202. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 26. května 2020 (mimo řádný termín) 
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 12:16 do 12:21 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, p. Hurajčík, Mgr. Blažek (od 12:19 hod.), Ing. Bureš, p. Váňa, Ing. Janů (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis
Omluveni:		Mgr. Mračková Vildumetzová, Ing. Jakobec, Ing. Bradáč
Přizvaní:	PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedoucí odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný 
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Schválení smlouvy o partnerství k projektu „Využití ekonomického 
a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích 
a turistických produktů na příkladu historických krovů“
RK 505/05/20















 		 	                
   

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- p. Martina Hurajčíka
- Ing. Josefa Janů


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Schválení smlouvy o partnerství k projektu „Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 505/05/20

- bere na vědomí informace o schválení projektu „Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů“ a role odboru řízení projektu Karlovarského kraje uvedené v důvodové zprávě

- schvaluje upravené náklady na spolufinancování projektu z Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve finanční výši 592.277 Kč, tzn. 50 % celkových uznatelných výdajů Karlovarského kraje jako finančního partnera v projektu „Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů“

- schvaluje uzavření smlouvy na účasti Karlovarského kraje na projektu „Využití ekonomického 
a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů 
na příkladu historických krovů“ dle návrhu

- schvaluje předání projektu „Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů“ z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu do Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje v době, kdy bude smlouva o účasti na řešení projektu podepsána

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury a památkové péče, podpisem smlouvy o účasti na řešení projektu „Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů“

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 204/2020 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši 
± 294.000 Kč z rozpočtu akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční prostředky jsou určeny k financování partnerské účasti Karlovarského kraje na akci Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů z Programu Technologické agentury ČR ÉTA – RESTART.


Termín kontroly: 19.10.2020

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů
















       Mgr. Petr Kubis v. r.	        Martin Hurajčík v. r.
                hejtman	         náměstek hejtmana
     Karlovarského kraje

