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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 2. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. ledna 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:40 do 8:50 hodin 


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


Usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání

  1.  	Partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v projektu 	RK  44/01/10
„Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory 
a podporu ICT“ Západočeské univerzity v Plzni
  2.	Příspěvky občanskému sdružení Hockey club Karlovy Vary z rozpočtu 	RK  45/01/10
Karlovarského kraje na rok 2010			
	

											
										





         PaedDr. Josef Novotný v. r.	                  		  Ing. Petr Navrátil v. r.
              	 hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- PaedDr. Vratislava Emlera



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v projektu „Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT“ Západočeské univerzity v Plzni 
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  44/01/10

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Síť metodických, vzdělávacích a informačních center 
pro ICT koordinátory a podporu ICT“ Západočeské univerzity v Plzni v rámci výzvy č. 14 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na předkládání žádostí individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT“ ve výši 14.697.789,15 Kč, kdy financování projektu je řešeno 
z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- souhlasí, aby partnerem projektu s finančním příspěvkem byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  24.6.2010  

Zodpovídá:  	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy



2. Příspěvky občanskému sdružení Hockey club Karlovy Vary z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2010 
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  45/01/10

- souhlasí s poskytnutím příspěvku občanskému sdružení Hockey club Karlovy Vary ve výši 75.000,- Kč na 9. ročník turnaje o putovní pohár hejtmana Karlovarského kraje v ledním hokeji, kategorie staršího dorostu a ve výši 25.000,- Kč na 8. ročník mezinárodního turnaje v ledním hokeji žen  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto finančních příspěvků  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 25.2.2010

Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže	        a tělovýchovy


