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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

z 1. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. ledna 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:05 do 10:15 hodin 


Přítomni:   	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, JUDr. Sloup, 
Ing. Jakubík (celkem 6 radních)  	
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:		Bc. Čermák, PhDr. Kalaš, pí Hajská		
Přizvaní:	Mgr. Vránová, zástupce ředitele krajského úřadu
Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Revokace části usnesení č. RK 1276/12/13 ze dne 18.12.2013 - Postup ve věci daňové kontroly a platebního výměru ke grantovému schématu „041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty“
RK 01/01/14
2.
Rozpočtová změna
RK 02/01/14







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
- JUDr. Václava Sloupa



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Revokace části usnesení č. RK 1276/12/13 ze dne 18.12.2013 - Postup ve věci daňové kontroly 
a platebního výměru ke grantovému schématu „041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 01/01/14

- revokuje část usnesení č. RK 1276/12/13 ze dne 18.12.2013, kterým bylo uloženo Odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje
- podat odvolání proti platebnímu výměru
- podat žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále
- podat žádost o posečkání s úhradou penále
- odvést vyměřený odvod po obdržení rozhodnutí Generálního finančního ředitelství k odvolání proti
platebnímu výměru

- ukládá Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje
- zajistit podání odvolání proti platebnímu výměru
- zajistit podání žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále
- zajistit podání žádosti o posečkání s úhradou penále
- zajistit odvedení vyměřeného odvodu po obdržení rozhodnutí Generálního finančního ředitelství 
k odvolání proti platebnímu výměru

- ukládá Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit převod uložené sankce 
ve výši 5.000,-- Kč na účet Ministerstva pro místní rozvoj ČR

- pověřuje hejtmana podpisem odvolání proti platebnímu výměru, žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále a žádosti o posečkání s úhradou penále

- konstatuje, že zbylá část usnesení zůstává beze změn

Termín kontroly: 10.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru





2. Rozpočtová změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 02/01/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 1/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 5.000,-- Kč do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu sankce Ministerstvu pro místní rozvoj ČR za realizaci projektu Karlovarského kraje Atlas zajímavostí financovaného v rámci grantového schématu 
4.1.2 - Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji Společného regionálního operačního programu

Termín kontroly: 10.02.2014

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


