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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 21



USNESENÍ

z 29. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 26. června 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 8:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, 
Ing. Řezníček (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		RNDr. Horký, Ing. Orálek, Ing. Červenka
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová
 

usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání

 1.	Rozpočtové změny č. 123 – 125/2007						RK 470/06/07









												
	

                                                                                               
     	 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:

-  Ing. Jiřího Behenského
-  Mgr. Ellen Volavkovou



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.




1. Rozpočtové změny č. 123 – 125/2007
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  470/06/07

Rozpočtovou změnu č. 123/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 205.300,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování rozvojového programu ve vzdělávání „Podpora výuky méně vyučovaných jazyků pro období leden až prosinec 2007“ pro školy zřizované obcemi Karlovarského  kraje  (rozpis na jednotlivé školy je součástí důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 124/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.915.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dále přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 14.127.474,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na výplatu mzdových prostředků před nástupem na řádnou dovolenou zaměstnanců škol a školských zařízení v roce 2007 pro školy a  školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 4.899.323,-- Kč 
a školy a školská zařízení zřizované obcemi Karlovarského kraje v částce 15.143.151,-- Kč (rozpis 
na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 125/2007 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.128.626,-- Kč na základě nařízení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední odborné škole Kynšperk. Finanční prostředky budou poskytnuty Střední živnostenské škole Sokolov na rekonstrukci a vybavení kuchyně v prostorách domova mládeže K. H. Borovského.

Termín kontroly: 26.7.2007

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení rozpočtu 
	         a financování


	

