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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 109. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. září 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 14:46 do 14:58 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Mračková Vildumetzová, Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová, Ing. Janů, 
Ing. Bradáč (celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Mračková Vildumetzová 
Omluveni:		p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš
Přizvaní:		Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný
Zapisovatelka:      	Monika Nová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Rozvoj a modernizace informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi
RK 1088/09/18
2.
Podání žádostí o poskytnutí dotací z programu Ministerstva kultury 
České republiky "Podpora pro památky UNESCO" pro rok 2019
RK 1089/09/18

















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Petra Kubise
- Ing. Jaroslava Bradáče



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Rozvoj a modernizace informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1088/09/18

- schvaluje umístění technologií informačního systému vládního utajeného spojení VegaD-2G 
v zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné u Krajského úřadu Karlovarského kraje

- schvaluje uzavření smlouvy o umístění technologií informačního systému VegaD-2G mezi ČR, Ministerstvem vnitra, za níž jedná Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru provozu informačních technologií 
a komunikací a Karlovarským krajem, zastoupeným Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, 
hejtmankou kraje

- ukládá vedoucímu odboru bezpečnosti a krizového řízení zabezpečit plnění smlouvy o umístění technologií informačního systému VegaD-2G

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení


2. Podání žádostí o poskytnutí dotací z programu Ministerstva kultury České republiky 
"Podpora pro památky UNESCO" pro rok 2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1089/09/18

- schvaluje podání čtyř žádostí o poskytnutí dotací v roce 2019 z programu Ministerstva kultury České republiky "Podpora pro památky UNESCO" na projekty propagující a prezentující nominované a zapsané statky v Karlovarském kraji na Seznamech UNESCO, a to na výrobu outdoorové putovní výstavy, vydání publikace, zpracování PR strategie a webových stránek a tvorbu reprezentativní profesionální fotobanky








- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit zpracování a odeslání žádostí o poskytnutí dotací nejpozději do 30. 9. 2018 na Ministerstvo kultury ČR

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu











Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Mgr. Petr Kubis v. r.
 náměstek hejtmanky


