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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 14. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. dubna 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:06 do 08:20 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva (od 08:09 hod.), PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvání:		Ing. Stefanovičová
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, uvolněný člen zastupitelstva, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková
 


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
						
1.	Schválení smlouvy „O výpůjčce nemovitého majetku Císařské lázně“		  RK 374/04/11
   a schválení smlouvy „O poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje“ 
Zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary	











           
 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
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Schválení smlouvy „O výpůjčce nemovitého majetku Císařské lázně“ a schválení smlouvy 
„O poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje“ Zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 374/04/11

- bere na vědomí zprávu o zhodnocení stávajícího stavu, následné činnosti, podmínkách realizace 
a výhledu Revitalizace projektu národní kulturní památky Císařské lázně, jak je uvedeno v návrhu č. 3

- bere na vědomí ostatní administrativní záležitosti spojené s fungováním Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary, jak je uvedeno v návrhu č. 3

- schvaluje užití heraldického znaku a loga Karlovarského kraje na tiskovinách a materiálech Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně, Karlovy Vary

- schvaluje výpůjčku budovy č.p. 306 a pozemků parcelní č. 902 a 903/2 v k. ú. Karlovy Vary Zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary, se sídlem Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary, zastoupené Ing. Lukášem Siřínkem, ředitelem, na dobu 10 let s účinností 
od 1.5.2011, uvedenou v návrhu č. 1

- souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 1.200.000,-- Kč Zájmovému sdružení právnických osob Císařské Lázně Karlovy Vary, se sídlem Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, IČ 72055642 a s uzavřením smlouvy o jejím poskytnutí z rozpočtu Karlovarského Kraje s účinností od 1.5.2011, jak je uvedeno 
v návrhu č. 2

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotace ve výši 1.200.000,-- Kč Zájmovému sdružení právnických osob Císařské Lázně Karlovy Vary, se sídlem Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary, IČ 72055642 a smlouvu o jejím poskytnutí z rozpočtu Karlovarského Kraje“ 
s účinností od 1.5.2011, jak je navržena v návrhu č. 2

Termín kontroly: 6.6.2011

Zodpovídá: Ing. Lukáš Siřínek, ředitel Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně 
Karlovy Vary


