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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 28. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. července 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, 
Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, MUDr. Larva
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová
 


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


 1.	Projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové 		RK 698/07/10
	organizace Dětský domov Horní Slavkov    	    
 









            Mgr. Martin Havel v. r.		                              PaedDr. Vratislav Emler v. r.
               náměstek hejtmana				     		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. Projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov 	Horní Slavkov   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 698/07/10

- jmenuje Mgr. Vidora Mandelíka, ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ v rámci příslušné výzvy programu Zelená úsporám byla příspěvková organizace Dětský domov Horní Slavkov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Dětský domov Horní Slavkov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ v rámci výzvy programu Zelená úsporám

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ v maximální výši 6.000.000,- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu v maximální výši 6.000.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. max. 600.000,- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu do maximální výše 600.000,- Kč včetně DPH

- ukládá Mgr. Vidoru Mandelíkovi, řediteli příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 23.9.2010 
Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel příspěvkové organizace


