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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 47. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. září 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 9:25 hodin 


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


Usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání

	Tisková oprava zveřejněné přílohy k materiálu schválenému v Radě 		  RK 929/09/09
Karlovarského kraje dne 23.7.2009  								
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	  RK 930/09/09
rezervací a městských památkových zón 2009 –  žádost Města Karlovy Vary 
o revokaci usnesení č. 644/06/09 Rady Karlovarského kraje ze dne 25.6.2009										  
		





        




          PaedDr. Josef Novotný v. r.            	         		  Ing. Eva Valjentová v. r.
                       hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Tisková oprava zveřejněné přílohy k materiálu schválenému v Radě Karlovarského kraje dne 23.7.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 929/09/09

- schvaluje opravu zveřejněné přílohy č. 8 k materiálu schválenému v Radě Karlovarského kraje dne 23.7.2009 usnesením č. RK 728/07/09
                 
Z původně zveřejněné přílohy byl odstraněn řádek týkající se obce Bublava.
Termín kontroly: 3.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení


2. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2009 –  žádost Města Karlovy Vary o revokaci usnesení č. 644/06/09 Rady Karlovarského kraje ze dne 25.6.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 930/09/09

- schvaluje revokaci usnesení Rady Karlovarského kraje č. 644/06/09 ze dne 25.6.2009, ve kterém Rada Karlovarského kraje doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit použití finančních prostředků ve výši 200.000,00 Kč, stanovené kvótou Městu Karlovy Vary v rámci Rozpisu státní finanční podpory Programu  regenerace městských památkových rezervací a zón pro Karlovarský kraj v roce 2009, v jiné městské památkové rezervaci nebo zóně v Karlovarském kraji a uložit odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu prověření možnosti využití finančních prostředků v jiné památkové rezervaci nebo zóně

Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství                     a cestovního ruchu







