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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 63. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. prosince 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 8:10 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil (od 8:05 hodin), p. Čermák, 
Mgr. Borka, Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 



Usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání

  1.  	Vznik zájmového sdružení právnických osob: „Císařské lázně Karlovy Vary“	RK  1256/12/09			

											
										





          PaedDr. Josef Novotný v. r.	                  	           Ing. Jaroslav Bradáč 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. Vznik zájmového sdružení právnických osob: „Císařské lázně Karlovy Vary“
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1256/12/09

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje

	schválit založení zájmového sdružení právnických osob: „Císařské lázně Karlovy Vary“, 
v souladu s § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s účinností od 1.1.2010


	schválit zakladatelskou smlouvu zájmového sdružení právnických osob:  „Císařské lázně Karlovy Vary“, v souladu s § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s účinností od 1.1.2010


	schválit „Stanovy zájmového sdružení právnických osob - Císařské lázně Karlovy Vary“, 
v souladu s § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s účinností od 1.1.2010


	pověřit hejtmana Karlovarského kraje podpisem zakladatelské smlouvy a stanov zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary


	pověřit Jana Prudíka podáním návrhu na zápis sdružení Císařské lázně Karlovy Vary 
do registru sdružení vedeného u Krajského úřadu Karlovarského kraje



Termín kontroly: 11.2.2010

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



