Usnesení ze 31. jednání RKK dne 29.10.2013 (mimo řádný termín)

29.10.2013		Strana 1 (celkem 2)

	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 31. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 29. října 2013 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:30 do 10:35 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.
Projekt „Informačně – vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ – přijetí dotace
RK 1057/10/13
2.
Rozpočtová změna
RK 1058/10/13











Mgr. Jaroslav Borka, v z.
hejtmana 
Karlovarského kraje

Bc. Miloslav Čermák v. r. 
náměstek hejtmana
 		 	                
   




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- Ing. Václava Jakubíka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Projekt „Informačně – vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ – přijetí dotace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1057/10/13

- souhlasí s přijetím dotace na projekt „Informačně – vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit s přijetím dotace na projekt 
„Informačně – vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


2. Rozpočtová změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1058/10/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 403/2013

- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 44.617.771,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně formou zvýšení provozního příspěvku

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


