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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 36. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. prosince 2013 (mimo řádný termín) v budově Kulturního centra Svoboda, 
Za mostní branou 5, Cheb 
v době od 8:00 do 8:30 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	
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Smlouva o partnerství v projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací První české gymnázium 
v Karlových Varech
RK 1263/12/13
2.
Smlouva o partnerství v projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb
RK 1264/12/13








Mgr. Jaroslav Borka, v z.
hejtmana 
Karlovarského kraje

JUDr. Martin Havel v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Martina Havla
- JUDr. Václava Sloupa



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Smlouva o partnerství v projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" mezi Karlovarským krajem 
a příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. 1263/12/12

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství v projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" mezi Karlovarským krajem 
a příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech, dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o partnerství 
k podpisu hejtmanovi

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech


2. Smlouva o partnerství v projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. 1264/12/12

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství v projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb, dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o partnerství 
k podpisu hejtmanovi

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb


