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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 193. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. dubna 2020 (mimo řádný termín)  
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 13:30 do 14:10 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 6 radních)
Omluveni:		Mgr. Mračková Vildumetzová, Ing. Bureš, p. Váňa
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis	
Přizvaní:	             Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Stráská
     	


    Usnesení č.

A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Dotační programy Karlovarského kraje - prodloužení lhůty pro rozhodnutí 
o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů v důsledku nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření nemoci COVID-19
RK 400/04/20
2.
Žádost o dar - finanční dar od ČEPS, a.s., na ochranné pomůcky 
RK 401/04/20





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- Ing. Josefa Janů



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Dotační programy Karlovarského kraje - prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů v důsledku nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření nemoci COVID-19

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 400/04/20

- schvaluje prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů 
o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů. Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.

- ukládá administrujícím odborům zveřejnit na webových stránkách příslušných dotačních programů informaci o schválení prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů příslušného dotačního programu

Zodpovídá:
Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu
Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


2. Žádost o dar - finanční dar od ČEPS, a.s., na ochranné pomůcky 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 401/04/20

- schvaluje podání žádosti společnosti ČEPS, a.s., o dar na ochranné pomůcky v souvislosti s řešením krizové situace - šíření nákazy COVID 19

- pověřuje vedoucí odboru finančního, Ing. Martinu Jánskou, podáním a podpisem žádosti o dar

Termín kontroly: 10.08.2020

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

 






 Mgr. Petr Kubis v. r.
         hejtman 
Karlovarského kraje

    






  Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
         ověřovatel


