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7.7.2008		Strana 1 (celkem 4)
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 37. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. července 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:00 do 09:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, Ing. Behenský, Mgr. Volavková,         Ing. Mutinský (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		RNDr. Horký, Ing. Orálek, Ing. Řezníček
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

1.  Tisková oprava usnesení č. RK 263/04/08	RK 516/07/08	
                                    
	


	     








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






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Mutinského
- Ing. Jiřího Behenského



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Tisková oprava usnesení č. RK 263/04/08

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 516/07/08

- bere na vědomí tiskovou opravu usnesení č. RK 263/04/08 ze dne 3.4.2008

Původní znění: 

Projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu.

- souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Webové stránky Karlovarského kraje“
s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Webové stránky Karlovarského kraje“ ve výši 1 100 000,00 Kč
s předfinancováním a spolufinancováním projektu ve výši 60% celkových uznatelných nákladů, to je 660 000,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
s tím, aby se projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“, jenž je prioritní                 pro propagaci regionu, realizoval, přestože není zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje
závazný příslib financování na realizaci projektu „Webové stránky Karlovarského kraje“

- pověřuje 
a)	JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“
b)	Jana Prudíka, vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013           pro projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“



- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
předfinancování projektu „Webové stránky Karlovarského kraje“ v souladu se schváleným rozpočtem Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na rok 2008 a spolufinancování ve výši 60% celkových uznatelných nákladů, to je  660 000,00 Kč 
b)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Webové stránky Karlovarského kraje“ 
c)	skutečnost, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byl pověřen Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
d) 	realizaci projektu „Webové stránky Karlovarského kraje“, přestože tento prioritní projekt pro propagaci regionu není zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
e)  	pověření JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro „Webové stránky Karlovarského kraje“ a partnerských smluv
Nové znění:

Projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí           a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu

-souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ ve výši 1 100 000,00 Kč
s předfinancováním a spolufinancováním projektu ve výši 60% celkových uznatelných nákladů, to je 660 000,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
s tím, aby se projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“, jenž je prioritní pro propagaci regionu, realizoval, přestože není zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje
závazný příslib financování na realizaci projektu „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“

- pověřuje 
JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ 
Jana Prudíka, vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013           pro projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
předfinancování projektu „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“  v souladu se schváleným rozpočtem Odboru kultury, památkové péče, lázeňství                    a cestovního ruchu na rok 2008 a spolufinancování ve výši 60% celkových uznatelných nákladů, to je 660 000,00 Kč 
b)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
c)	skutečnost, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byl pověřen Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
d)	realizaci projektu „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“,  přestože tento prioritní projekt pro propagaci regionu není zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
e)  	pověření JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ a partnerských smluv

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


