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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 98. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 26. září 2022 (mimo řádný termín)   

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:15 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek, Mgr. Čermák, Ing. Hromádko 

(celkem 5 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. Jakobec, p. Pizinger, pí Haláková, Mgr. Pisár 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

(videokonferenčně) 

Další zúčastnění: Ing. Bureš, DBA, Bc. Čekan, pí Monsportová  

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Schválení podání projektového záměru na projekt "Muzejní expozice v Císařských 

lázních v Karlových Varech" do Integrované územní investice Karlovarské 

aglomerace "ITIKA" 

RK 1115/09/22 

2. Informace o nenastoupení do funkce vedoucího odboru bezpečnosti a krizového 

řízení a o vyhlášení výběrového řízení 

RK 1116/09/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Mgr. Jindřicha Čermáka  

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 
1. Schválení podání projektového záměru na projekt "Muzejní expozice v Císařských lázních  

v Karlových Varech" do Integrované územní investice Karlovarské aglomerace "ITIKA" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1115/09/22 
 

- souhlasí s informacemi uvedenými v důvodové zprávě 

 

- schvaluje podání projektového záměru na projekt "Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových 

Varech" do Integrované územní investice Karlovarské aglomerace "ITIKA" do 8. výzvy k předkládání 

projektových záměrů pro opatření ITIKA C.1.1 Zhodnocené kulturní dědictví ve vazbě na specifický  

cíl 4.4 IROP 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
2. Informace o nenastoupení do funkce vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení a o 

vyhlášení výběrového řízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1116/09/22 
 

- bere na vědomí informaci o nenastoupení Bc. Jindřicha Láta do funkce vedoucího odboru bezpečnosti  

a krizového řízení 

 

- bere na vědomí informaci o vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího odboru bezpečnosti  

a krizového řízení 

 

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

 

 

 

 

            Ing. Petr Kulhánek v. r.               Mgr. Dalibor Blažek v. 

r. 

                     hejtman      náměstek hejtmana 

            Karlovarského kraje 

 

 


