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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 48. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. prosince 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 11:30 do 11:55 hodin 


Přítomni:              	Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš 
(od 11:35 hod.), Ing. Jakubík (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Valjentová
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, pí Hajská	
Přizvaní:	Ing. Divišová, Ing. Správková
Další zúčastnění:	Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná  	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. 1906/2014
RK 1375/12/14
2.
Havárie kanalizační přípojky do objektu Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“, příspěvková organizace
RK 1376/12/14










Ing. Eva Valjentová v. r.
náměstkyně 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. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. 1906/2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1375/12/14

- schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
ev. č. 1196/2014

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit a realizovat navržené změny smlouvy a předložit dodatek smlouvy hejtmanovi k podpisu

Termín kontroly: 11.05.2015

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


2. Havárie kanalizační přípojky do objektu Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1376/12/14

- bere na vědomí předloženou informaci o havárii kanalizační přípojky v DOZP Sokolík v Sokolově, 
p.o.

Termín kontroly: 09.02.2015

Zodpovídá:
Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvková organizace


