Usnesení z 15. řádného jednání RKK dne 27.4.2006
27.4.2006		Strana 1 (celkem 22)
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 21



USNESENÍ

z 15. řádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 27. dubna 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 11:20 hodin 


Přítomni:              	Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Ing. Mutinský, 
Mgr. Volavková, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Zborník
Omluveni:		JUDr. Pavel
Přizvaní:		Ing. Havlan, Mgr. Hruška, Ing. Ptáčková
Zapisovatelka:      	Pavlína Mariňáková
 

usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání						
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.4.2006		RK  291/04/06
2.	Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Skalná za účelem sdružení 		RK  292/04/06
	investičních prostředků na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS)
	 určené pro jednotku SDH Skalná
3.	Smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný 		RK  293/04/06
	systém Karlovarského kraje
4.	Znění Výzvy pro 3. kolo předkládání žádostí o finanční podporu v rámci 		RK  294/04/06
	grantového schématu v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, 
	opatření 3.3. 
5.	Informace o vyhlášení výběrového řízení na pozici manažera území projektu 	RK  295/04/06
	,,Partnerství pro budoucnost“ a návrh složení výběrové komise
6.	Příprava výběrových řízení na zakázky: „Marketingový průzkum na zvýšení 	RK  296/04/06
	využití Letiště Karlovy Vary – 1. etapa“ a  „Marketingový průzkum na zvýšení 
	využití Letiště Karlovy Vary – 2. etapa“
				- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
			- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
7.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazcích veřejné služby			RK  297/04/06
8.	Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: Reparace 	RK  298/04/06
	škod po zimě 2003/2004 financované z rozpočtu Státního fondu dopravní 
	infrastruktury
9.	Realizace koncesních řízení na zajištění základní dopravní obslužnosti územního 	RK  299/04/06
obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na tratích 142, 146 a 148; uzavření 
smlouvy o zajištění organizace těchto koncesních řízení a stanovení termínu 
veřejného zasedání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek koncesních 
řízení na 07.06.2006 od 13:00 hod.
10.	Rozpočtové změny								RK  300/04/06
11.	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 		RK  301/04/06
	od 1.1.2006 - 31.3.2006
12.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Okresní ústav 	RK  302/04/06
	sociálních služeb v Sokolově
13.	Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva 	RK  303/04/06
	kraje
14.	Výběrové řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění úklidových prací a služeb 	RK  304/04/06
	v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje“
15.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové 	RK  305/04/06
	parcely č. 432/1 v k.ú. Horní Lažany u Lipové
16.	Rozhodnutí o způsobu naložení s nepotřebným movitým majetkem spravovaným 	RK  306/04/06
	krajským úřadem
17.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Hornický skanzen Barbora 	RK  307/04/06
	v Jáchymově 1. etapa – zpřístupnění a výstroj štoly“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek
18.	Smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému muzeu Cheb, 	RK  308/04/06
	příspěvkové organizaci pro předfinancování projektů  INTERREG IIIA  
	„Po stopách jednoho šlechtického rodu“ a „Expozice dějin Chebska“
19.	Schválení Dodatku č. 1 k Dohodě o vyhrazení pracovního místa mezi Ústavem 	RK  309/04/06
	sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově, Úřadem práce v K. Varech 
	a Karlovarským krajem
20.	Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 - Financování přípravy 		RK  310/04/06
	projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad - Ústav sociální péče 
	pro mentálně postižené v Mnichově
21.	Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 - Financování přípravy 		RK  311/04/06
	projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad - Domov důchodců 
	v Hranicích
22.	Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 - Financování přípravy 		RK  312/04/06
	projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad - OÚSS v Sokolově 
	- Domov důchodců Kynšperk nad Ohří 
23.	Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 - Financování přípravy 		RK  313/04/06
	projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad - OÚSS v Sokolově 
	- Ústav sociální péče pro děti a mládež „Sokolík” v Sokolově
24.	Odsouhlasení zahraniční služební cesty						RK  314/04/06
25.	Vyjádření kraje k  žádosti o integrované povolení pro zařízení „Prádelna vlny”, 	RK  315/04/06
	společnosti Nejdecká česárna vlny, a.s
26.	Hodnocení žádostí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR				RK  316/04/06
27.	Návrh na poskytnutí příspěvku na pořádání přehlídek trofejí v roce 2006		RK  317/04/06
28.	Nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává 		RK  318/04/06
	příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola 
	Karlovy Vary
29.	Souhlas s realizací schválených projektů v rámci Operačního programu 		RK  319/04/06
	Rozvoj lidských zdrojů, priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti, opatření 
	1.1. Posílení aktivní politiky v zaměstnanosti 
30.	Odvolání ředitelky příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola 	RK  320/04/06
	a školní jídelna Horní Slavkov z funkce
31.	Schválení financování projektů na podporu aktivit v oblasti prevence 		RK  321/04/06
	společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2006
32.	Odvolání a jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele 	RK  322/04/06
	příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš
 33.	a) Žádost Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace, na poskytnutí 	RK  323/04/06
	    dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje
	    severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 
	    - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad
	b) Žádost Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvková organizace, na poskytnutí 	RK  324/04/06
	    dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje 
	    severozápadních Čech a Moravskoslezského 	regionu - Dotační titul č. 4 
	    - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad
	c) Žádost Krajského muzea Sokolov, příspěvková organizace, na poskytnutí 	RK  325/04/06
	    dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje 
	    severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 
	    - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad
	d) Žádost Krajského muzea Sokolov, příspěvková organizace, na poskytnutí 	RK  326/04/06
	    dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje 
	    severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 
	    - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad	
	e) Žádost Krajského muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace, na 		RK  327/04/06
	    poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu 
	    podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu 
	   - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu 
	   NUTS 2 Severozápad
	f) Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 – Financování přípravy 	RK  328/04/06
	    projektů pro realizaci regionu NUTS 2 Severozápad - příspěvkové organizace 
	    v oblasti školství
	g) Pozastavení investiční akce  „Rekonstrukce objektu U Jeslí č. p. 565 		RK  329/04/06
	    v Nejdku na domov mládeže“ příspěvkové organizace Střední odborná škola 
	    a střední odborné učiliště Nejdek
	h) Rekonstrukce školní jídelny příspěvkové organizace Střední odborná škola 	RK  330/04/06
	    Kynšperk nad Ohří
	i)  Informativní přehled žádostí							bez usnesení
	j)  Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad 	RK  331/04/06
	    2007 - 2013 
	k) Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 - Financování přípravy 	RK  332/04/06
	    projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad - Územní 
                 zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje







                                                                                                 


	 Ing. Jiří Červenka, v z.	  	  	            Ing. Kamil Řezníček v. r.
 1. náměstka hejtmana					ověřovatel
  Karlovarského kraje










A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Červenku
- Ing. Kamila Řezníčka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícími změnami a doplněními:

Rozšíření programu o:
bod č. 33a)	- Žádost Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace, na poskytnutí dotace ze 			státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních 			Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů 			pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad
bod č. 33b)	- Žádost Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvková organizace, na poskytnutí dotace ze 			státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních 			Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů 			pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad
bod č. 33c)	- Žádost Krajského muzea Sokolov, příspěvková organizace, na poskytnutí dotace ze 			státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních 			Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů 			pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad
bod č. 33d)	- Žádost Krajského muzea Sokolov, příspěvková organizace, na poskytnutí dotace ze 			státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních 			Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů 			pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad
bod č. 33e)	- Žádost Krajského muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace, na poskytnutí dotace 			ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních 			Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů 			pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad
bod č. 33f)	- Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 – Financování přípravy projektů pro 		realizaci regionu NUTS 2 Severozápad - příspěvkové organizace v oblasti školství
bod č. 33g)	- Pozastavení investiční akce  „Rekonstrukce objektu U Jeslí č. p. 565 v Nejdku na 			domov mládeže“ příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné 			učiliště Nejdek
bod č. 33h)	- Rekonstrukce školní jídelny příspěvkové organizace Střední odborná škola Kynšperk 			nad Ohří
bod č. 33i)	- Informativní přehled žádostí
bod č. 33j)	- Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad 2007 - 2013 
bod č. 33k) 	- Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 - Financování přípravy projektů pro 			revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad - Územní zdravotnická záchranná služba 			Karlovarského kraje



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.4.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  291/04/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.4.2006

2. Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Skalná za účelem sdružení investičních prostředků na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) určené pro jednotku SDH Skalná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  292/04/06

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 1.000.000,- Kč pro obec Skalná za účelem sdružení investičních prostředků na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) určené pro jednotku SDH Skalná

Termín kontroly: 27.7.2006



3. Smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  293/04/06

- schvaluje smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje s tím, že 1.100.000,- Kč je určeno pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje a 300.000,- Kč pro Ministerstvo vnitra zastoupené ředitelem Policie České republiky správy Západočeského kraje



4. Znění Výzvy pro 3. kolo předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantového schématu 
v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  294/04/06

- schvaluje znění Výzvy pro 3. kolo předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů



5. Informace o vyhlášení výběrového řízení na pozici manažera území projektu ,,Partnerství pro budoucnost“ a návrh složení výběrové komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  295/04/06

- bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na pozici manažera území projektu ,,Partnerství pro budoucnost“ pro oblast venkova – Město Toužim

- souhlasí s navrženým složením výběrové komise:

	Ing. Roman Rokůsek - ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

	Antonín Vrána - starosta Města Toužim

Mgr. Jan Musil - Pedagogické centrum Karlovarského kraje, předseda Řídícího týmu
Ing. Lucie Hrbková - odbor regionálního rozvoje
6. Příprava výběrových řízení na zakázky: „Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary – 1. etapa“ a „Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary 
– 2. etapa“
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  296/04/06

- schvaluje realizaci výběrových řízení dle § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na zakázky: „Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary – 1. etapa“ a „Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary – 2. etapa“ s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na zakázky: „Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary – 1. etapa“ a „Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary – 2. etapa“

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen :  Ing. Jan Zborník 		- náhradník : Ing. Kamil Řezníček
- člen :  Ing. Václav Černý 		- náhradník : Ing. Milan Mader
- člen :  Ing. Jiří Behenský 		- náhradník : RNDr. Petr Horký
- člen :  Ing. Milan Novák 		- náhradník : Ing. Jan Masopust
- člen :  Jan Prudík 			- náhradník : Mgr. Leona Preňková

Termín kontroly: 7.9.2006



7. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazcích veřejné služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  297/04/06

- schvaluje znění textu dodatku č. 13 ke smlouvě ev.č.: 194/2003, o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě k zabezpečení základní dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje, s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- schvaluje znění textu dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č.: 012/2006, o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě – poskytování žákovského jízdného, s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě ev.č.: 194/2003, o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě k zabezpečení základní dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje, s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č.: 012/2006, o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě – poskytování žákovského jízdného, s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 25.5.2006



8. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: Reparace škod po zimě 2003/2004 financované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  298/04/06

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: Reparace škod po zimě 2003/2004 financované z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2004 v předloženém znění

Termín kontroly: 19.10.2006



9. Realizace koncesních řízení na zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na tratích 142, 146 a 148; uzavření smlouvy o zajištění organizace těchto koncesních řízení a stanovení termínu veřejného zasedání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek koncesních řízení na 07.06.2006 od 13:00 hod.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  299/04/06

- schvaluje vypsání koncesních řízení podle § 9b a § 71g zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:

	za účelem uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na trati č. 142 Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt a zpět (v úseku Karlovy Vary – Potůčky), na období od 1.1.2007 do 31.12.2010,


	za účelem uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na tratích č. 146 Cheb – Luby u Chebu a č. 148 Cheb – Hranice v Čechách a zpět, na období od 1.1.2007 do 31.12.2010


s tím, že 

	základním kritériem pro vyhodnocení nabídek bude ekonomická výhodnost nabídky,
	vyhodnocení nabídek bude provedeno multikriteriální metodou, kde kriterii budou výše prokazatelné ztráty vypočtená formou předběžného odborného odhadu a vybrané ukazatele kvality poskytovaných služeb.



- schvaluje k jednotlivým koncesním řízením tyto základní podmínky:

Koncesní řízení za účelem uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na trati č. 142 Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt a zpět (v úseku Karlovy Vary – Potůčky), na období od 1.1.2007 do 31.12.2010

	používaná drážní vozidla musí být schválena pro provoz v České republice později než v roce 1995 a vybavena agregáty s nízkými emisemi hluku a výfukových plynů a bez úkapu provozních náplní
	musí být nízkopodlažní a bezbariérová alespoň v části vozu (soupravy) a musí umožňovat přepravu lyží a jízdních kol

musí mít minimálně 60 míst k sezení na jeden spoj
	musí být vybavena vnitřním informačním systémem pro snadné informování cestujících

dopravce prokáže v nabídce vlastnictví příslušného počtu vozidel vyhrazených pro provoz na uvedených tratích po dobu závazku veřejné služby v rozsahu daném přílohou k vzoru smlouvy nebo smluvní zajištění těchto vozidel
	dopravce zabezpečí provoz nepřetržité informační telefonní linky Call-centra
	procentní váhy kriterií pro vyhodnocení nabídek budou následující:

	-	kompenzační cena „Kvlkm“			  40 procent
	-	nízkopodlažnost				  40 procent
	-	vybavenost WC s uzavřeným okruhem		  20 procent
	celkem							100 procent
	
Koncesní řízení za účelem uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na tratích č. 146 Cheb – Luby u Chebu a č. 148 Cheb – Hranice v Čechách a zpět, na období od 1.1.2007 do 31.12.2010

	drážní vozidla musí být schválena pro provoz v České republice
	musí být vybavena alespoň jedním WC na 80 míst k sezení
	dopravce zajistí, aby jím používané vlakové soupravy měly agregáty s nízkými emisemi hluku a výfukových plynů.

dopravce prokáže v nabídce vlastnictví příslušného počtu vozidel vyhrazených pro provoz na uvedených tratích po dobu závazku veřejné služby v rozsahu daném přílohou k vzoru smlouvy nebo se zaváže prokázat nejpozději do 30. září 2006 smluvní zajištění těchto vozidel.
procentní váhy kriterií pro vyhodnocení nabídek budou následující:
	-	kompenzační cena „Kvlkm“			  70 procent
	-	nízkopodlažnost				  30 procent
	celkem							100 procent

- zmocňuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství konkretizovat a v případě potřeby upravit hodnotící kriteria, pokud se to ukáže nezbytným

- jmenuje složení hodnotících komisí pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, jež zahájí svou činnost dne 7.6.2006 od 13:00 hod., takto:

Ad a)

- člen : Bc. Radomil Gold		- náhradník : Ing. Václav Hanzl
- člen : Ing. Kamil Řezníček	- náhradník : Mgr. Luděk Sequens
- člen : RNDr. Petr Horký		- náhradník : Ing. Jiří Behenský
- člen : Ing. Josef Malý		- náhradník : Olga Haláková
- člen : Ing. Milan Novák		- náhradník : Ing. Pavel Raška
- člen : Mgr. Vladimír Malý	- náhradník : Ing. Dagmar Divišová
- člen : (bude doplněn člen za PFI)	- náhradník : (bude doplněn  náhradník za PFI)
		
Ad b)

- člen : Bc. Radomil Gold		- náhradník : Ing. Václav Hanzl
- člen : Ing. Kamil Řezníček	- náhradník : Mgr. Luděk Sequens
- člen : RNDr. Petr Horký		- náhradník : Ing. Jiří Behenský
- člen : Ing. Josef Malý		- náhradník : Olga Haláková
- člen : Ing. Milan Novák		- náhradník : Ing. Pavel Raška
- člen : Mgr. Vladimír Malý	- náhradník : Ing. Dagmar Divišová
- člen : (bude doplněn člen za PFI)	- náhradník : (bude doplněn  náhradník za PFI)

- schvaluje znění textu mandátní smlouvy se společností PFI, s.r.o., na provedení a zajištění organizace výše uvedených koncesních řízení a textu plné moci, dle návrhu

- schvaluje uzavření mandátní smlouvy se společností PFI, s.r.o., na provedení a zajištění organizace výše uvedených koncesních řízení a udělení plné moci, dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství připravit informační materiál „Informace Zastupitelstvu Karlovarského kraje o uzavření smlouvy na zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na tratích č. 142 Karlovy Vary – Potůčky, č. 146 Cheb – Luby u Chebu a č. 148 Cheb – Hranice v Čechách“ a předložit jej zastupitelstvu k informaci

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit všechny úkony související s vypsáním a vyhodnocením koncesních řízení na zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na regionálních tratích č. 142 Karlovy Vary – Potůčky, č. 146 Cheb – Luby u Chebu a č. 148 Cheb – Hranice v Čechách, v termínu do 31. července 2006

Termín kontroly: 10.7.2006



10. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  300/04/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 70/2006
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 127.000,-- Kč. Jedná se o navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odborné učiliště keramické a sklářské a Učiliště, Karlovy Vary. Zdrojem prostředků je rezerva z dotace na I. Q. roku 2006.

Rozpočtovou změnu č. 71/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 588.982,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Hodina“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 552.112,--Kč, soukromé školy v částce 8.100,--Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 28.770,--Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.  72/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 650.000,-- Kč z titulu přijetí finančního daru od Nadace ČEZ, Praha za účelem podpory projektu „Vodácká stezka na řece Ohři“

Rozpočtovou změnu č.  73/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.915.192,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci programu „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“ pro školy a školská zařízení zřizované obcemi v částce 2.656.054,-- Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 259.138,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).



Rozpočtovou změnu č. 74/2006 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Karlových Varech v celkové částce 19.400,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary  na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 75/2006 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace v celkové částce 11.500,-- Kč, a to od Úřadu práce v Karlových Varech ve výši 3.000,-- Kč a od Úřadu práce v Sokolově ve výši 8.500,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Sokolov  na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 76/2006 
- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 64.397,--  Kč. Jedná se o navýšení provozního příspěvku  příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětský domov a školní jídelna Cheb.

Rozpočtovou změnu č. 77/2006
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 525.500,-- Kč k poskytnutí bezúročné půjčky k zajištění  realizace dvou projektů příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Cheb.
1. Projekt „Po stopách jednoho šlechtického rodu“, v rámci iniciativy EU INTERREG IIIA ČR – Bavorsko  -  půjčka ve výši 233.810,-- Kč (neinvestiční).
2. Projekt „Expozice dějin Chebska“, v rámci iniciativy EU INTERREG IIIA ČR-Bavorsko – půjčka ve výši 291.690,-- Kč (neinvestiční).

Rozpočtovou změnu č. 78/2006
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 2.716.000,-- Kč z titulu rozdělení části rozpočtových prostředků určených na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2006 jednotlivým příjemcům (rozpis je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č.  79/2006 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.263.074,-- Kč na základě žádosti o zvýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajské knihovně Karlovy Vary.  Zároveň bude této organizaci ve stejné částce zvýšen odvod z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č.  80/2006
- zapojení financování z úvěru ve výši 45.469,-- Kč do rozpočtu odboru vnitřních záležitostí. Finanční prostředky budou použity  na výdaje projektu Technická asistence, alokace roku 2005, opatření 5.1 SROP. Finanční prostředky budou použity na dofinancování úhrady pořízení SEA a EX-ANTE hodnocení Regionálního operačního programu 2007-2013.

Rozpočtovou změnu č.  81/2006
- přesun rozpočtových prostředků z  ekonomického odboru do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  495.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Loket na vybudování nové třídy a učebny výpočetní techniky.

Rozpočtovou změnu č. 82/2006
- zapojení financování z úvěru ve výši 597.445,80 Kč do rozpočtu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky, investičního charakteru jsou určeny na krajské kofinancování projektu „Výstavba minigolfového areálu v rámci Krajinné výstavy bez hranic“, SROP opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, podaného ve 3.kole výzvy, městem Cheb.

Rozpočtovou změnu č. 83/2006
- zapojení financování z úvěru ve výši 1.834.880,-- Kč do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k finanční spoluúčasti Karlovarského kraje v projektu ITACA v rámci iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES, podaného ve 4.kole výzvy. 

Rozpočtovou změnu č. 84/2006
- zapojení financování z úvěru ve výši 255.255,-- Kč a zapojení financování Fondu Česko-bavorský geopark z roku 2005 ve výši 63.813,75 Kč do rozpočtu regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky investičního charakteru jsou určeny na pokrytí nákladů na projektovou dokumentaci projektu Česko-bavorský geopark, Karlovarský kraj.

Rozpočtovou změnu č. 85/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 50.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozpočtovou změnu č. 86/2006
- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 84.000,-- Kč pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary ve výši 30.000,-- Kč a G4 - Galerii fotografie Cheb ve výši 54.000,-- Kč. Jedná se o příspěvek na zpracování žádostí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního titulu č. 4 – Financování přípravy regionu NUTS 2 – Severozápad. 

Termín kontroly: 25.5.2006



11. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2006 - 31.3.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  301/04/06

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-3/2006



12. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb 
v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  302/04/06

- schvaluje použití vlastního investičního fondu ve výši 1.600.000,-- Kč příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, Komenského 113



13. Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  303/04/06

- schvaluje předloženou aktualizaci „Pravidel pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje“ 

14. Výběrové řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění úklidových prací a služeb v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  304/04/06

- ruší výběrové řízení na dodavatele zakázky: „Zajištění úklidových prací a služeb v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje“ pod evidenčním číslem VZ: 50017874ZR001



15. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely 
č. 432/1 v k.ú. Horní Lažany u Lipové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  305/04/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 432/1 o výměře 61 m2 v k.ú. Horní Lažany u Lipové

 - doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 432/1 
o výměře 61 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 112-9/2006 z původní pozemkové parcely č. 432/1 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. 54, vše v k.ú. Horní Lažany 
u Lipové a obci Lipová, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a manželi Jiřím a Matildou Pockovými, trvale bytem  Lipová – Horní Lažany č.p. 8, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 75,40 Kč/m2 + 1.840,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 6.440,-Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 29.5.2006 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Pockových

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  27.7.2006



16. Rozhodnutí o způsobu naložení s nepotřebným movitým majetkem spravovaným krajským úřadem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  306/04/06

- schvaluje návrh majetkoprávního odboru a Likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, naložit s movitým majetkem kraje, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje - osobním automobilem  AUDI A6 2.8, SPZ 1K8-7078 tak, že bude převeden za úplatu třetí osobě, prostřednictvím zprostředkovatele prodeje ojetých vozidel

Termín kontroly:  27.7.2006



17. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Hornický skanzen Barbora v Jáchymově 1. etapa – zpřístupnění a výstroj štoly“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  307/04/06

- schvaluje realizaci výběrového řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Hornický skanzen Barbora v Jáchymově 1. etapa – zpřístupnění a výstroj štoly“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Hornický skanzen Barbora v Jáchymově 1.etapa – zpřístupnění a výstroj štoly“

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen :  Ing. Jiří Behenský		- náhradník : Ing. Jiří Mutínský
- člen :  Ing. Václav Živný		- náhradník : PhDr. Kamila Bešťáková
- člen :  Olga Haláková 		- náhradník : RNDr. Jaroslav Růžička
- člen :  RNDr. Tomáš Vylita	- náhradník : Ing. Karel Jakobec 
- člen :  Jaroslav Votík		- náhradník : Ing. Monika Kletečková
- člen :  Jan Prudík			- náhradník : Vladimíra Kleslová
- člen :  Jitka Petránková		- náhradník : Libuše Šnajdrová

Termín kontroly:  7.12.2006




18. Smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému muzeu Cheb, příspěvkové organizaci pro předfinancování projektů  INTERREG IIIA  „Po stopách jednoho šlechtického rodu“ a „Expozice dějin Chebska“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  308/04/06

- souhlasí s uzavřením a podpisem „Smlouvy o půjčce“ mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Cheb, příspěvkovou organizací na financování schváleného projektu „Po stopách jednoho šlechtického rodu – Notthaffti v Euregio Egrensis/Auf den Spuren eines Adelsgeschlechts – Die  Notthaffte in der Euregio Egrensis” a projektu Expozice dějin Chebska/Dauerausstellung der Geschichte Egers und des Egerlandes 1800-2000 im Egerer Regionalmuseum

Termín kontroly: 15.6.2006



19. Schválení Dodatku č. 1 k Dohodě o vyhrazení pracovního místa mezi Ústavem sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově, Úřadem práce v K. Varech a Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  309/04/06

- schvaluje Dodatek č. 1  k dohodě o vyhrazení pracovního místa – úhrada mzdových nákladů 
č.  KVA-S-180/2005 ze dne 19.9.2005 č. KVA-S-180(1)/2005       

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla podpisem Dodatku č. 1 k dohodě 
o vyhrazení pracovního místa – úhrada mzdových nákladů č. KVA-S-180/2005 ze dne 19.9.2005, 
č. KVA-S-180(1)/2005 s Úřadem práce v Karlových Varech



20. Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad - Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  310/04/06

- souhlasí se záměrem předloženým v důvodové zprávě a s podáním žádosti na poskytnutí dotace  
ze státního rozpočtu v Rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro  revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje - Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově

- pověřuje ředitelku Ing. Moniku Šumovou k podání žádosti  na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje  severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu  - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově

Termín kontroly: 8.6.2006



21. Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad - Domov důchodců v Hranicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  311/04/06

- souhlasí se záměrem předloženým v důvodové zprávě a s podáním žádosti na poskytnutí dotace  
ze státního rozpočtu v Rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro  revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje - Domov důchodců v Hranicích

- pověřuje ředitele Ing. Libora Syrovátku k podání žádosti  na poskytnutí dotace  ze státního rozpočtu v Rámci Regionálního programu podpory rozvoje  severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu  - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje  Domov důchodců v Hranicích

Termín kontroly: 8.6.2006



22. Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad - OÚSS v Sokolově - Domov důchodců Kynšperk nad Ohří 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  312/04/06

- souhlasí se záměrem předloženým v důvodové zprávě a s podáním žádosti na poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu v Rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu  - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro  revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje - Ústav sociálních služeb v Sokolově - Domov důchodců v Kynšperku nad Ohří.

- pověřuje ředitele PhDr. Pavla Čáslavu k podání žádosti  na poskytnutí dotace  ze státního rozpočtu v Rámci Regionálního programu podpory rozvoje  severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu  - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje  - Ústav sociálních služeb v Sokolově - Domov důchodců v Kynšperku nad Ohří. 

Termín kontroly: 8.6.2006



23. Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad - OÚSS v Sokolově - Ústav sociální péče pro děti a mládež „Sokolík” v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  313/04/06

- souhlasí se záměrem předloženým v důvodové zprávě a s podáním žádosti na poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro  revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje - Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově – Ústav sociální péče pro děti a mládež „Sokolík“v Sokolově

- pověřuje ředitele PhDr. Pavla Čáslavu k podání žádosti  na poskytnutí dotace  ze státního rozpočtu v Rámci Regionálního programu podpory rozvoje  severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu  - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje - Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově – Ústav sociální péče pro děti a mládež „Sokolík“ v Sokolově
 
Termín kontroly: 8.6.2006



24. Odsouhlasení zahraniční služební cesty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  314/04/06

- souhlasí se zahraniční služební cestou Ing. Luboše Orálka na České dny v Číně ve dnech 
9. – 29. května 2006



25. Vyjádření kraje k  žádosti o integrované povolení pro zařízení „Prádelna vlny”, společnosti Nejdecká česárna vlny, a.s

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  315/04/06

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Prádelna vlny“, společnosti Nejdecká česárna vlny, a.s.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek



26. Hodnocení žádostí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  316/04/06

- schvaluje přiřazené priority a bodové ohodnocení žádostí o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR



27. Návrh na poskytnutí příspěvku na pořádání přehlídek trofejí v roce 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  317/04/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku 15 000.- Kč na pořádání chovatelských přehlídek a hodnocení trofejí pro pořádající myslivecké spolky v Karlovarském kraji



28. Nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  318/04/06

- schvaluje s účinností od 1. května 2006 nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary z 30 na 50 žáků 

- ukládá  odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu  realizovat veškeré úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení
	
Termín kontroly: 15.6.2006



29. Souhlas s realizací schválených projektů v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti, opatření 1.1. Posílení aktivní politiky v zaměstnanosti 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  319/04/06

- souhlasí s realizací schválených projektů v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti, opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem:

	Integrovaná střední škola Cheb (projekt „Najdi si práci“)


Střední zdravotnická škola Cheb (projekt „Projekt pečovatel-pečovatelka jako nástroj posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání v Karlovarském kraji“)

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat příspěvkové organizace 
o udělení souhlasu
 
Termín kontroly: 8.6.2006 



30. Odvolání ředitelky příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov z funkce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  320/04/06

- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, paní Helgu Dolejší z funkce ředitelky příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov dnem následujícím po doručení odvolání   

- schvaluje
	znění odvolání z funkce dle návrhu 
vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov včetně znění oznámení dle návrhu


- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
	s odvoláním z funkce

s přípravou a organizací konkursního řízení na obsazení funkce ředitele školského zařízení

 - bere na vědomí, že do doby jmenování nového ředitele školy vykonává práva a povinnosti z této funkce zástupce ředitelky 

Termín kontroly: 8.6.2006



31. Schválení financování projektů na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  321/04/06

- schvaluje 

a) poskytnutí účelové dotace  na financování vybraných projektů v rámci Programu MŠMT na podporu společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2006 u škol a školských zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu 
b) poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na částečné dofinancování projektu příspěvkové organizaci Gymnázium Mariánské Lázně ve výši 40 000,-- Kč

- souhlasí s poskytnutím účelové dotace  na financování vybraných projektů v rámci Programu MŠMT na podporu společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2006 u škol  zřizovaných obcemi dle návrhu 

 - doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí účelové dotace na financování projektů školám zřizovaným obcemi 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a předložit smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k  podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 14.9.2006 



32. Odvolání a jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  322/04/06

- odvolává pana Mgr. Jiřího Dantlingera, pedagogického pracovníka příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, z funkce člena konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele této příspěvkové organizace 

- jmenuje paní Mgr. Dagmar Janatovou, pedagogickou pracovnici příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, členkou konkursní komise na obsazení funkce ředitele této příspěvkové organizace 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit plnění úkolů spojených s odvoláním a jmenováním uvedených členů konkursní komise

Termín kontroly: 25.5.2006



33a) Žádost Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace, na poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  323/04/06

- souhlasí se záměrem předloženým v důvodové zprávě a s podáním žádosti na poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu v Rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu – Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad, pro Galerii umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

- pověřuje ředitele Mgr. Jana Samce k podání žádosti na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu – Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad, pro Galerii umění Karlovy Vary, příspěvková organizace, na projekt Interaktivní galerie – Becherova vila

Termín kontroly: 8.6.2006



33b) Žádost Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvková organizace, na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  324/04/06

- souhlasí se záměrem předloženým v důvodové zprávě a s podáním žádosti na poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu v Rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu – Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad, pro Galerii 4 – galerii fotografie, příspěvková organizace
 
- pověřuje ředitele Zbyňka Illka k podání žádosti na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu – Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad, pro Galerii 4 – galerii fotografie, příspěvková organizace, na projekt Fotografické centrum Euroregia Egrensis – dostavba Galerie 4

Termín kontroly: 8.6.2006



33c) Žádost Krajského muzea Sokolov, příspěvková organizace, na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  325/04/06

- souhlasí se záměrem předloženým v důvodové zprávě a s podáním žádosti na poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu v Rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu – Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad, pro Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace 

- pověřuje ředitele Ing. Pavla Berana k podání žádosti na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu – Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad, pro Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace, na projekt Instalace Sokolovského pokladu a nových expozic

Termín kontroly: 8.6.2006





33d) Žádost Krajského muzea Sokolov, příspěvková organizace, na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  326/04/06

- souhlasí se záměrem předloženým v důvodové zprávě a s podáním žádosti na poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu v Rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu – Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad, pro Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace 

- pověřuje ředitele Ing. Pavla Berana k podání žádosti na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu – Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad, pro Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace, na projekt Hornický skanzen Barbora

Termín kontroly: 8.6.2006



33e) Žádost Krajského muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace, na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  327/04/06

- souhlasí se záměrem předloženým v důvodové zprávě a s podáním žádosti na poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu v Rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu – Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad, pro Krajské muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace 

- pověřuje ředitele Mgr. Jana Batíka k podání žádosti na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu – Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad, pro Krajské muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace, na projekt Rekonstrukce staré mincovny

Termín kontroly: 8.6.2006



33f) Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 – Financování přípravy projektů pro realizaci regionu NUTS 2 Severozápad - příspěvkové organizace v oblasti školství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  328/04/06

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace  ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad následujících příspěvkových organizací zřizovaných  Karlovarským krajem:

	První české gymnázium v Karlových Varech

                          projekt: „Revitalizace, modernizace a posílení gymnaziálního vzdělávání  				v Karlovarském regionu“

	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

                          projekt: „Projekt revitalizace centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov“

	Gymnázium Ostrov

                          projekt: „Výukové a vzdělávací centrum a Centrum volného času na Gymnáziu Ostrov“

	Střední průmyslová škola Ostrov

                          projekt: „Rekonstrukce centra technického středoškolského a celoživotního vzdělávání“

	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 

      projekt: „Modernizace a restrukturalizace vzdělávacího zázemí oborů  školy“

	Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří

      projekt: „Polyfunkční vzdělávací středisko pro celoživotní vzdělávání“

	Hotelová škola Mariánské Lázně

projekt: „Integrované vzdělávací centrum pro gastronomii a cestovní ruch“

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele uvedených příspěvkových organizací o tomto usnesení rady kraje 

Termín kontroly: 8.6.2006


33g) Pozastavení investiční akce  „Rekonstrukce objektu U Jeslí č. p. 565 v Nejdku na domov mládeže“ příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  329/04/06

- schvaluje pozastavení realizace investiční akce „Rekonstrukce objektu U Jeslí č. p. 565 v Nejdku 
na domov mládeže“ příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 
  
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace o pozastavení realizace investiční akce

- ukládá ekonomickému odboru nařídit odvod finančních prostředků určených na realizaci akce 
z investičního fondu organizace

Termín kontroly: 15.6.2006 



33h) Rekonstrukce školní jídelny příspěvkové organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  330/04/06

- schvaluje rekonstrukci školní jídelny v Sokolově, ul. K. H. Borovského 1267, příspěvkové organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří  



33i) Informativní přehled žádostí 

Bez usnesení.



33j) Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad 2007 - 2013 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  331/04/06

- bere na vědomí informaci o přípravě Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad 2007 – 2013

- souhlasí s předloženou verzí Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad 2007 – 2013 s připomínkami uvedenými v zápise

- pověřuje Ing. Romana Rokůska, ředitele krajského úřadu součinností s ředitelkou Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci zřízení Úřadu regionální rady a souvisejícími kroky, tj. předložením společného věcného návrhu a harmonogramu řešení vzniku úřadu, jeho činnosti a personálního zajištění

- pověřuje odbor regionálního rozvoje dodržením termínů pro předkládání materiálu do orgánů kraje,  komisí a výborů dle předpokládaného harmonogramu. Dále pak koordinací těchto termínů s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Termín kontroly: 25.5.2006



33k) Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního titulu č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad - Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  332/04/06

- souhlasí s předloženým záměrem a s podáním žádosti na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu NUTS 2 Severozápad pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje - Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje - „Výstavba výjezdového stanoviště v Horním Slavkově“

- pověřuje ředitele MUDr. Iva Tukinského podáním žádosti na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č. 4 - financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad pro Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje - „Výstavba výjezdového stanoviště v Horním Slavkově“


