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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

ze 45. výjezdního jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 25. srpna 2009 (mimo řádný termín) v budově Obecního úřadu Rovná č. 40 
v době od 08:30 do 08:45 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka,
Ing. Valjentová, PaedDr. Emler (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	MUDr. Podzemská, Ing. Bradáč 
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizváni:		Ing. Stráská, plk. Tomášek, p. Janda, pí. Polcarová, pí. Polívková	
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková
 


Usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání

1.    Jmenování členů Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje	    RK 818/08/09
  2.	Souhlas s pokácením 5 ks stromů na pozemcích p. p. č. 527/111, 527/132 v k. ú.        RK 819/08/09
Karlovy Vary – Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje	
  3.	Extremismus v Karlovarském kraji						    RK 820/08/09					
										





        



         PaedDr. Josef Novotný v. r.	         		          PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                       hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Petra Navrátila


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Jmenování členů Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 818/08/09

- jmenuje do Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (RHSD KVk):

- PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje (předseda RHSD KVk)
- Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí a pro oblast neziskových organizací
- PaedDr. Vratislava Emlera, radního pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy
- Ing. Petra Navrátila, náměstka hejtmana pro dopravu, silniční hospodářství a regionální
rozvoj
- Mgr. Martina Havla, náměstka hejtmana pro ekonomiku, legislativu a informatiku
- Ing. Evu Valjentovou, radní pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
- Ing. Jaroslava Bradáče, radního pro oblast životního prostředí a zemědělství
Zodpovídá: Miloslav Čermák, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a pro oblast neziskových organizací 


2. Souhlas s pokácením 5 ks stromů na pozemcích p. p. č. 527/111, 527/132 v k. ú. Karlovy Vary – Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 819/08/09

- souhlasí s pokácením 5 ks stromů dle přílohy č. 1 „Soupisu dřevin určených ke kácení“ – 
na pozemkových parcelách ve vlastnictví Karlovarského kraje p. p. č. 527/111 a 527/132 v k. ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, z důvodu stavby „OBJEKT SLUŽEB“ v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“  

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení

Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


3. Extremismus v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 820/08/09

- bere na vědomí situaci o extremismu v Karlovarském kraji
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



