Usnesení z 10. jednání RKK dne 15.3.2007
15.3.2007		Strana 1 (celkem 2)
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 21



USNESENÍ

z 10. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 15. března 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:30 do 8:45 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Ing. Červenka, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.




A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1.	Souhlas s přípravou a předložením projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné 	RK  173/03/07
vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje 
v podmínkách Evropské unie“ včetně schválení žádosti o závazné finanční krytí 
projektu v rámci programu Leonardo da Vinci											
								
	
				
						





                                                                                                 
	  JUDr. Josef Pavel v. r.   	                                     Ing. Jiří Behenský v. r.
	hejtman				      		ověřovatel
  Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  RNDr. Petra Horkého
-  Ing. Jiřího Behenského


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Souhlas s přípravou a předložením projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ včetně schválení žádosti o závazné finanční krytí projektu v rámci programu Leonardo da Vinci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  173/03/07

- bere na vědomí přípravu projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání  manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“

- souhlasí  s přípravou a předložením projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách v Evropské unie“ 

- schvaluje  vydání závazného příslibu k zajištění finančního krytí projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ v celkové výši 200 tis. Kč,  tj.  5 % celkových nákladů projektu

- pověřuje odbor regionálního rozvoje přípravou a předložením projektu k 30. 3. 2007

Termín kontroly: 10.5.2007  

Zodpovídá:  Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


