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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 5. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. února 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:12 do 9:55 hodin 


 Přítomni:   	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská
Ing. Jakubík (celkem 6 radních)  	
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:		Mgr. Borka, Ing. Navrátil, PhDr. Kalaš		
Přizvaní:	pí Rentková
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná        	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Obchodní mise zástupců podnikatelského sektoru a představitelů Karlovarského kraje do Kubánské republiky
RK 142/02/14
2.
Projekt „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ - zastupování APDM KK, p.o., pro jednání v otázkách projektu 

RK 143/02/14










PaedDr. Josef Novotný v. r. 
hejtman 
Karlovarského kraje

JUDr. Václav Sloup v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- JUDr. Martina Havla


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Obchodní mise zástupců podnikatelského sektoru a představitelů Karlovarského kraje 
do Kubánské republiky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 142/02/14

- bere na vědomí informaci pana Fermína Quiňonese Sáncheze, velvyslance Kubánské republiky, 
o možnosti přijetí podnikatelské mise z Karlovarského kraje

- souhlasí s uskutečněním pracovní cesty podnikatelů Karlovarského kraje do Kubánské republiky 
za účasti zaměstnanců a zástupců Karlovarského kraje ve dnech 7. - 11. dubna 2014 a s finančním krytím výdajů s cestou spojených s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá řediteli krajského úřadu zajistit přípravu a organizaci pracovní cesty

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu


2. Projekt „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ - zastupování APDM KK, p.o. pro jednání v otázkách projektu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 143/02/14

- schvaluje RNDr. Lenku Pocovou k zastupování Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, pro výkon činnosti v projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ v souladu s článkem 3.11. smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Karlovarským krajem a APDM, p.o., ze dne 20.12.2013

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


