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30.7.2010		Strana 1 (celkem 3)
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 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 30. července 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:05 do 09:25 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler
(celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná
 


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


 1.	Tisková oprava usnesení č. RK 725/07/10 o schválení veřejné sbírky		  RK 726/07/10
 2.	Tisková oprava usnesení č. RK 103/02/10 o schválení rozpočtové změny 		  RK 727/07/10
        č. 14/2010
 3.	Tisková oprava usnesení č. RK 467/05/10 o schválení rozpočtové změny 		  RK 728/07/10
        č. 160/2010		    
 









            Mgr. Martin Havel v. r. 	                                    Ing. Eva Valjentová v. r.
               náměstek hejtmana				     	ověřovatel
  Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Tisková oprava usnesení č. RK 725/07/10 o schválení veřejné sbírky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 726/07/10

- bere na vědomí tiskovou opravu textu prvního odstavce usnesení č. RK 725/07/10 přijatého 
ke schválení pořádání veřejné sbírky Karlovarským krajem a to tak, že se vypouští sousloví „kostela 
sv. Anny“ a vkládá se „kostela Zvěstování Panny Marie“, takže text daného odstavce po tiskové opravě usnesení zní: 

souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na práce související s obnovou objektu kostela Zvěstování Panny Marie v Chebu, a to z veřejné kulturní akce pořádané Karlovarským krajem dne 14.9.2010 v kostele Zvěstování Panny Marie v Chebu u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví, a s převedením jejího 100 % výtěžku na účet vlastníka kostela, Města Chebu

Další text usnesení se nemění.
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


2. Tisková oprava usnesení č. RK 103/02/10 o schválení rozpočtové změny č. 14/2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 727/07/10

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 103/02/10 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 14/2010, a to tak, že se vypouští částka 30.329.526,29 Kč a místo ní se vkládá částka 30.329.526,59 Kč, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

Rozpočtovou změnu  č. 14/2010
- zapojení financování Fondu Individuální projekt pro oblast poskytování služeb sociální prevence 
2008 - 2012 (OP LZZ I.) ve výši 30.329.526,59 Kč (zůstatek 2009). Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012, v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.“

Další text usnesení se nemění.
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


3. Tisková oprava usnesení č. RK 467/05/10 o schválení rozpočtové změny č. 160/2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 728/07/10

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 467/05/10 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 160/2010, a to tak, že se vypouští částka 167.72,-- Kč a místo ní se vkládá částka 
167.721,-- Kč, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

Rozpočtovou změnu č. 160/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 167.721,-- Kč. Rozpočtové prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Karlovy Vary na výplatu odstupného 
pro 2 pracovnice školy, které bude vyplaceno v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Dětský domov Ostrov“.

Další text usnesení se nemění.
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování




