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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 32. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 13. srpna 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 hodin 


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


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


 1.	  Schválení veřejné sbírky ve prospěch oblastí a občanů postižených povodněmi	  RK 793/08/10
	 












            Ing. Petr Navrátil, v z.		                         Mgr. Jaroslav Borka v. r.     
                       hejtmana				     		ověřovatel
  Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Schválení veřejné sbírky ve prospěch oblastí a občanů postižených povodněmi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 793/08/10

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem ve prospěch oblastí a občanů postižených povodněmi a s převedením jejího 100% výtěžku postiženým oblastem

- ukládá
a) Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru legislativnímu a právnímu zabezpečit organizaci veřejné sbírky a předložit ministerstvu vnitra ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky
b) vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišové založit bankovní účet pro účely této veřejné sbírky

- pověřuje vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišovou podpisem smlouvy o založení bankovního účtu, a to v souladu s usnesením rady kraje 
č. RK 18/01/05 ze dne 13.1.2005

- zmocňuje hejtmana Karlovarského kraje k provádění všech právních úkonů souvisejících s pořádáním sbírky

Kontrola plnění: 11.11.2010

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního  
                    Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického



