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KARLOVARSKÝ KRAJ
Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje



U s n e s e n í
z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 7. 4. 2010 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni :	Ing. Berka, Ing. Zborník, Ing. Kubičko (příchod 15.07 hod.), Ing. Malý, p. Viktor (příchod 15.12 hod.), Ing. Pěnkavová,
                                Ing. Koenigstein, p. Martínek

Omluveni :	RNDr. Zuckermann

Neomluveni: 	

Ostatní zúčastnění:	Ing. Divišová, 

Jednání zahájil v 15.00 hodin a ukončil v 15.30 předseda Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

	Informace o  realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010
	Informace o dotacích ve školství.
	Různé
	Závěr


Pro:	6			Proti:		0	Zdržel se:    0
Program jednání:
Informace o  realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010
 Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Usnesení č.  07 /04/10
Finanční výbor doporučuje ZKK vzít na vědomí  „Informace o  realizovaných rozpočtových změnách.“ 
Pro:		7		Proti:		0	Zdržel se:    0

Informace o dotacích ve školství

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 

Usnesení č.  08 /04/10
Finanční výbor doporučuje ZKK vzít na vědomí „Informace o dotacích ve školství“
Pro:		8		Proti:		0	Zdržel se:    0




Různé – „Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji“

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Usnesení č.  09 /04/10
Finanční výbor doporučuje ZKK ke schválení „Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji s tím, že je potřeba doplnit usnesení o přesnou specifikaci termínu do 31.12. 2010.

Pro:		8		Proti:		0	Zdržel se:    0

 „Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary – schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci“
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje:
Usnesení č.  10 /04/10
Finanční výbor doporučuje ZKK schválit :

poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 9.500.000,-Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
	 uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Karlovarským krajem a příspěvkové organizaci Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary ve výši 9.500.000,- Kč
	Pověřit  hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného k podpisu smlouvy 



Pro:		8		Proti:		0	Zdržel se:    0






V Karlových Varech dne 7.  4. 2010
Zapisovatelka: Jana Valdmanová




								Ing. Zdeněk Berka v. r.
							      předseda Finančního výboru
						             Zastupitelstva Karlovarského kraje






