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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 21. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. června 2012 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:05 do 08:15 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Ing. Valjentová, 
Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Mgr. Borka, MUDr. Larva
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná
 


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
						
1.	Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního 	RK 597/06/12
	výměru č.13/2011 č.j. RRSZ 16686/2011 ze dne 4.11.2011 -  projekt 
	CZ.1.09/4.1.00/04.00021 „Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila“ 
	a schválení žádosti o posečkání s úhradou
	  
	







           
PaedDr. Josef Novotný v. r.   	 	           	 PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                          hejtman			  	      	                    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. Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru 
č. 13/2011 č. j. RRSZ 16686/2011 ze dne 4.11.2011 -  projekt CZ.1.09/4.1.00/04.00021 „Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila“ a schválení žádosti o posečkání s úhradou	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 597/06/12

- schvaluje Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru č. 13/2011 č. j. RRSZ 16686/2011 ze dne 4.11.2011 -  projekt CZ.1.09/4.1.00/04.00021 „Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila“ a žádosti o posečkání s úhradou

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem  Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru č. 13/2011 č. j. RRSZ 16686/2011 ze dne 4.11.2011 -  projekt CZ.1.09/4.1.00/04.00021 „Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila“ a žádosti o posečkání 
s úhradou                                                                            

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace






