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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 14. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. dubna 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:06 do 9:20 hodin 


Přítomni:              	Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, 
Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Navrátil	
Omluveni:	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, MUDr. Larva
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová
 


Usnesení č.
 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání
											


	Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 		  RK 369/04/10

služby, příspěvková organizace
Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu		  RK 370/04/10
sociálních služeb v Karlovarském kraji 
		
 
												  









              Ing. Petr Navrátil v. r.	 	      	           Miloslav Čermák v. r.
               náměstek hejtmana				       ověřovatel
  Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 369/04/10

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo Karlovarského kraje

- schvaluje zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji ve výši 9 mil Kč

- schvaluje zřízení Fondu na dobu určitou do konce roku 2010

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje k provádění rozpočtových opatření k přidělování finančních prostředků do Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v souvislosti s přijatými žádostmi

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje k provádění rozpočtových opatření k používání finančních prostředků z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v souladu se Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválenými zásadami pro poskytování bezúročných půjček 

- ukládá náměstkovi hejtmana Miloslavu Čermákovi vést jednání v otázce úpravy – urychlení plateb Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky v oblasti dotací Ministerstva práce a sociálních věcí 
ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb

– ukládá Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zabezpečit kroky spojené s realizací tohoto usnesení
Termín kontroly: 7.10.2010

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
                
2. Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 370/04/10

- souhlasí se Zásadami pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji, se vzorem Žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji, se vzorem Smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji, vzor Žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji, vzor Smlouvy 
o poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji
Termín kontroly: 22.7.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	



