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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 06


USNESENÍ

ze 17. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. června 2013 (mimo řádný termín)  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:15 do 9:25 hodin 


Přítomni:   	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)  	
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
 Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Ústecký kraj na částečné krytí škod způsobených povodněmi
RK 550/06/13
2.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY
RK 551/06/13
3.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Vladimír Suchan
RK 552/06/13







PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Václav Jakubík v. r.
ověřovatel
 		 	                
   




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Václava Jakubíka
- pí Bohuslavu Hajskou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Ústecký kraj na částečné krytí škod způsobených povodněmi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 550/06/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku dvěma obcím z Ústeckého kraje ve výši 2 x 200.000,-- Kč na krytí povodňových škod

- schvaluje uvolnění dalších prostředků do výše 300.000,-- Kč na pobyt dětí z Ústeckého kraje 
v zařízeních Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyčlenit příspěvek na povodňové škody Ústeckému kraji z rozpočtu Karlovarského kraje z rezervy pro krizové stavy – na příspěvek dvěma obcím z Ústeckého kraje ve výši 2 x 200.000,-- Kč a uvolnění dalších prostředků do výše 300.000,-- Kč na pobyt dětí 
z Ústeckého kraje v zařízeních Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu



2. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 551/06/13

- revokuje č. usnesení RK 254/03/13 ze dne 18.3.2013

- mění částku příspěvku poskytnutého usnesením č. RK 254/03/13 Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY na projekt Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (příloha č. 1, číslo projektu R 04) z původní schválené částky 2.500.000,-- Kč na 3.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje revokovat usnesení č. ZK 99/04/13 ze dne 18.4.2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnit částku příspěvku poskytnutého usnesením 
č. ZK 99/04/13 Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY na projekt Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (příloha č. 1, číslo projektu R 04) z původní schválené částky 2.500.000,-- Kč 
na 3.000.000,-- Kč

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


3. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Vladimír Suchan

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 552/06/13

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Vladimír Suchan ve výši 100.000,-- Kč 
na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací projektu „Johanka z Arku“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


