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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 39. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. července 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 13:30 do 13:45 hodin 


Přítomni:              	Ing. Zborník, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Řezníček (celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Zborník
Omluveni:		JUDr. Pavel, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

1.  Změna části usnesení č. RK 490/06/08 ze dne 12.6.2008 – Souhlas                             RK 555/07/08             
      s pronájmem majetku Karlovarského kraje pro výuku vysokých škol
                                    
	


	     






             Ing. Jan Zborník v. r.                                            Ing. Jiří Behenský v. r.
1. náměstek hejtmana			           	         ověřovatel
  Karlovarského kraje






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského 
- Ing. Kamila Řezníčka



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Změna části usnesení č. RK 490/06/08 ze dne 12.6.2008 – Souhlas s pronájmem majetku Karlovarského kraje pro výuku vysokých škol

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 555/07/08

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 490/06/08 ze dne 12.6.2008 ve znění:

- schvaluje pronájem prostor krajského úřadu a krajské knihovny pro účely výuky studentů vysokých škol s výší nájemného 800,00 Kč/m2/rok bez služeb s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha s.r.o., a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. 

Zbývající část usnesení č. RK 490/06/08 ze dne 12.6.2008 se nemění.  
     
- schvaluje pronájem prostor krajského úřadu a krajské knihovny pro účely výuky studentů vysoké školy s výší nájemného 800,00 Kč/m2/rok bez služeb s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha s.r.o.,          a pronájem prostor krajského úřadu a krajské knihovny pro účely výuky studentů vysoké školy s maximální výší nájemného 150 tis. Kč ročně vč. služeb s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. 

Termín kontroly: 6.11.2008

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


