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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 32. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. září 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 8:07 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská, Ing. Jakubík (příchod v 8:03 hod.) (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		PhDr. Kalaš
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Smlouva o přijetí nadačního příspěvku č. ZCE 22_14
RK 931/09/14










PaedDr. Josef Novotný v. r. 
hejtman 
Karlovarského kraje

JUDr. Václav Sloup v. r. ověřovatel
 		 	                
   






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- Ing. Petra Navrátila


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Smlouva o přijetí nadačního příspěvku č. ZCE 22_14

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 931/09/14

- bere na vědomí přijetí nadačního příspěvku Nadace ČEZ k úhradě nákladů na projekt s názvem "Výuka bakalářských studijních programů s technickým zaměřením v Karlovarském kraji" z grantového řízení Podpora regionů v částce 1.000.000,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení přijetí nadačního příspěvku Nadace ČEZ 
k úhradě nákladů na projekt s názvem "Výuka bakalářských studijních programů s technickým zaměřením v Karlovarském kraji" z grantového řízení Podpora regionů v částce 1.000.000,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje

- souhlasí se Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku č. ZCE 22_14 mezi Karlovarským krajem 
a Nadací ČEZ k úhradě nákladů na projekt s názvem "Výuka bakalářských studijních programů 
s technickým zaměřením v Karlovarském kraji" z grantového řízení Podpora regionů v částce 
1.000.000,-- Kč dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. ZCE 22_14 mezi Karlovarským krajem a Nadací ČEZ k úhradě nákladů na projekt s názvem "Výuka bakalářských studijních programů s technickým zaměřením v Karlovarském kraji" z grantového řízení Podpora regionů v částce 1.000.000,-- Kč dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


