Usnesení z 19. řádného jednání RKK dne 25.5.2006
25.5.2006		Strana 1 (celkem 14)
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 19. řádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 25. května 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:10 do 10:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Ing. Mutinský, Mgr. Volavková, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, p. Želechovský
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  359/05/06
2.	Grantové schéma Karlovarského kraje v rámci SROP - Opatření 1.1 - Dodatek 	RK  360/05/06
č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí grantu ev. č. D 851/2005
3.	Grantové schéma Karlovarského kraje v rámci SROP - podopatření 4.1.2 		RK  361/05/06
- Dodatek ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného 
regionálního operačního programu ev. č. 195/2005
4.	Projekt „Česko-bavorský geopark“ - manažer karlovarské části			RK  362/05/06
5.	Změna závazků veřejné služby							RK  363/05/06
6.	Návrh Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Krajské správy a údržby silnic 		RK  364/05/06
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
7.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv			RK  365/05/06
8.	Rozpočtové změny								RK  366/05/06
9.	Navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 150.000,-- Kč pro příspěvkovou 	RK  367/05/06
organizaci Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes 
Křižíkova 11, Karlovy Vary z důvodu uzavření nové nájemní smlouvy
10.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního - Střední 	RK  368/05/06
odborná škola stavební Karlovy Vary
11.	Schválení dodatku č. 3 k příkazní smlouvě o správě a údržbě majetku ev. číslo 	RK  369/05/06
113/2005, uzavřené dne 7.4.2005 s Nemocnicí Karlovy Vary, spol. s r.o.
12.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Zajištění 		RK  370/05/06
mobilních hlasových a datových služeb pro Karlovarský kraj“ 
13.	Stanovení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace ÚSP pro mentálně 	RK  371/05/06
postižené v Mariánské
14.	Zrušení Zařízení pro výkon pěstounské péče v bytě pěstouna, Karlovy Vary,  	staženo
Plešivecká č. 5
15.	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace 		RK  372/05/06
Domov důchodců v Nejdku
16.	Financování  projektu „Thomas - rekonstrukce a modernizace učeben a dílen 	RK  373/05/06
elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“  příspěvkové 
organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
17.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Hotelová škola 	RK  374/05/06
Mariánské Lázně – rekonstrukce topného systému“
18.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „ISŠTE Sokolov – Stavební 	RK  375/05/06
úpravy a rekonstrukce zdravotní instalace v budově č. 3“
	Schválení formy zadávacího řízení

Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek
19.	Odvolání ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních 	RK  376/05/06
	škol z funkcí a poskytnutí odměn ředitelům, kteří končí své působení ve funkci
20.	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových 	RK  377/05/06
organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a Domov 
mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně s účinností od 1. září 2006
21.	a) Poskytnutí příspěvku na likvidaci škod způsobených na majetku obcí 		RK  378/05/06
    a fyzických osob na území Karlovarského kraje
        b) Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Gymnázium 	RK  379/05/06
    Sokolov - rekonstrukce výměníkové stanice”
	c) Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Školský portál 	RK  380/05/06
    Karlovarského kraje“
	d) Jmenování komise pro výběrové řízení na pozice manažer území projektu 	RK  381/05/06
    Partnerství pro budoucnost 2






                                                                                                 
JUDr. Josef Pavel v. r.	Ing. Jiří Behenský v. r.
hejtman	ověřovatel
Karlovarského kraje




















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského
- 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. 21a)	- Poskytnutí příspěvku na likvidaci škod způsobených na majetku obcí a fyzických osob na území Karlovarského kraje
bod č. 21b)	- Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Gymnázium Sokolov - rekonstrukce výměníkové stanice”
bod č. 21c)	- Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Školský portál Karlovarského kraje“
bod č. 21d)	- Jmenování komise pro výběrové řízení na pozice manažer území projektu Partnerství pro budoucnost 2

Stažení z programu:
bod č. 14)	- Zrušení Zařízení pro výkon pěstounské péče v bytě pěstouna, Karlovy Vary, Plešivecká č. 5

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.5.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  359/05/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.5.2006


2. Grantové schéma Karlovarského kraje v rámci SROP - Opatření 1.1 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí grantu ev. č. D 851/2005

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 360/05/06

- schvaluje Dodatek č. 2, kterým se upravuje Smlouva o poskytnutí grantu ev. č. D 851/2005 ve znění Dodatku č.1 ev.č. D 038/2006, dle návrhu

Termín kontroly: 13.7.2006


3. Grantové schéma Karlovarského kraje v rámci SROP - podopatření 4.1.2 - Dodatek ke Smlouvě 
o financování grantového schématu Společného regionálního operačního programu ev. č. 195/2005

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  361/05/06

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o financování grantového schématu Společného regionálního operačního programu ev. č. 195/2005, dle návrhu

4. Projekt „Česko-bavorský geopark“ - manažer karlovarské části

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  362/05/06

- schvaluje zřízení pozice manažera karlovarské části projektu „Česko-bavorský geopark“ v rámci Krajského muzea Sokolov, příspěvkové organizace

- souhlasí s pracovní činností manažera

- schvaluje náklady na zajištění podmínek pro výkon funkce manažera pro roky 2006-2008 v celkové výši 2.504.000,- Kč a v této struktuře:

Položka
Náklady spojené se zařízením pracoviště (Kč)
Náklady režijní na období 2006-2008 (Kč/rok)
Samostatná kancelář*)
-
-
Nábytek
10 000
-
Telefon (mobil)
7 000
(měsíční limit 700,- Kč) 8 500
PC
40 000
-
Internet
(zřízení přípojky) 10 000
(poplatky za internet) 9 500
Tiskárna
14 000
3 000
Fax
5 000
8 000
Kopírka
50 000
-
Služební automobil
300 000
-
Webové stránky geoparku
50 000
(aktualizace – smluvně) 30 000
Projektová příprava apod.**)
-
 -
Publicita, propagace (tisk letáků, články, brožury)
-
50 000
Plat***)
-
310 000
Zdravotní pojištění***)
-
28 000
Sociální pojištění***) 
-
78 000
Provoz kanceláře (teplo, voda, plyn, el. energie)
-
20 000
Cestovní výdaje
-
40 000
Kancelářské potřeby
2 000
15 000
FKSP + stravenky
-
12 000
ochranné pomůcky, hygienické prostředky
-
5 000
servis, údržba, opravy
-
15 000
PHM
-
30 000
pojištění automobilu
-
10 000
Celkem
488 000
672 000
*) Samostatná kancelář je k dispozici v Muzeu Horní Slavkov, které je pobočkou Krajského muzea Sokolov.
**) Nelze v současnosti stanovit s ohledem na probíhající příp. dokončovanou projektovou přípravu dílčích projektů; prostředky budou zajištěny z rozpočtu kraje na příslušný rok. 
***) Pro rok 2006 bude upraveno na základě termínu nástupu manažera.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit ve spolupráci s odborem ekonomickým navýšení provozního příspěvku a poskytnutí investičního příspěvku Krajskému muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci dle schválených nákladů na zajištění podmínek pro výkon funkce manažera karlovarské části projektu „Česko-bavorský geopark“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat dodatek ke Zřizovací listině Krajského muzea Sokolov, příspěvkové organizace v souladu s pracovní činností manažera karlovarské části projektu „Česko-bavorský geopark“ a předložit jej ke schválení Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho jednání dne 13.7.2006

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a odboru ekonomickému zapracovat náklady na výkon funkce manažera karlovarské části projektu „Česko-bavorský geopark“
na roky 2007 a 2008 do rozpočtového výhledu a návrhu rozpočtu na uvedené roky

Termín kontroly: 13.7.2006 


5. Změna závazků veřejné služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  363/05/06

- schvaluje uzavření smluv o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje dle příloh č. 1 až č. 12 předloženého materiálu s následujícími dopravci: Autobusy Karlovy Vary, a.s., LIGNETA autobusy s.r.o.,  VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Cvinger bus s.r.o.,  Věra Havlovičová, ČI-DU, spol. s r.o., Jaroslav Havlíček, Josef Pechočiak - ZE-PRA - právní nástupce Miluše Pechočiaková, František Farář, ČSAD autobusy Plzeň a.s. a Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.

- schvaluje uzavření smluv o závazcích veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje dle příloh č. 13 a č. 14 předloženého materiálu s dopravci Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Termín kontroly: 13.7.2006 


6. Návrh Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  364/05/06

- souhlasí s návrhem Dodatku č. 4 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, dle přílohy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat Dodatek č. 4 zřizovací listinu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282 

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství předložit návrh Dodatku č. 4 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, k projednání 
na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 7.9.2006


7. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  365/05/06

- souhlasí s uzavřením předložených podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a  společnostmi MiniMo, s.r.o. a Střediskem pilotního výcviku Ostrov s.r.o. a dále mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a fyzickými osobami JUDr. Danielem Janischem a Karlem Machačkou

Termín kontroly:  13.7.2006


8. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  366/05/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č.   99/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 399.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci programu „Programy na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
na rok 2006 – Program I“ pro školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem ve výši  281.000,-- Kč a obcemi v Karlovarském kraji ve výši 118.000,--Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.  100/2006 
- navýšení  příjmů  a  výdajů  Karlovarského  kraje  o částku  26.000,--Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚBJ) určené na rozmístění stopových detektorů pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Rozpočtovou změnu č. 101/2006
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  30.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů na cestovné zastupitelů v rámci projektu Partnerství pro budoucnost, podaného v rámci 1. výzvy Společného regionálního operačního programu, priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3.  

Rozpočtovou změnu č. 102/2006
- zapojení financování z úvěru ve výši 2.341.965,-- Kč  na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky ve formě příspěvků jsou určeny k zajištění výdajů na akce grantového schématu Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji, opatření 3.2 SROP – schválené v 1. a 2. kole výzvy. (Rozpis poskytovaných příspěvků/grantů je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 103/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Karlových Varech v celkové částce 24.900,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary  na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 104/2006
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v celkové částce ± 200.000,-- Kč. Finanční prostředky budou přerozděleny v rámci tohoto fondu zájmovým občanským sdružením seniorů 
na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti, a to na základě schválených příspěvků Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 343/05/06 ze dne 11.5.2006 (rozpis na jednotlivé organizace je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 105/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Karlových Varech ve výši 11.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřené smlouvy

Rozpočtovou změnu č. 106/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 403.000,-- Kč z titulu poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro činnost krajského koordinátora romských poradců v roce 2006 na financování platu 1 zaměstnance včetně povinných odvodů a na krytí ostatních provozních výdajů.

Rozpočtovou změnu č. 107/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 56.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Cheb  určenou na realizaci projektu „Eliáš Dollhopf (1703 – 1773) – barokní malíř  západních Čech“ z programu Výzkum a vývoj

Rozpočtovou změnu č. 108/2006
- navýšení příjmů a výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 150.000,-- Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2005 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov. Finanční prostředky jsou určeny 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu a mateřskou školu při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary  na zvýšení provozních prostředků.

Rozpočtovou změnu č. 109/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.763.309,-- Kč z titulu přijetí účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 
na realizaci projektu „Státní informační  politika ve vzdělávání – II. etapa“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 7.075.782,--Kč jako neinvestiční dotace a v částce 380.000,-- Kč jako investiční dotace, školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 7.967.538,--Kč jako neinvestiční dotace a v částce 685.000,-- Kč jako investiční  dotace a pro soukromé školy a školská zařízení  v částce 574.989,-- Kč jako neinvestiční dotace a v částce 80.000,-- Kč jako investiční dotace (rozpis na jednotlivé subjekty je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.  110/2006
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 6.613.861,-Kč. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí příspěvku 
na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí. Finanční prostředky jsou kryty z rezervy odboru, která je tvořena z příjmů od finančních a celních úřadů za odběr podzemní vody v roce 2005.

Termín kontroly: 15.6.2006


9. Navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 150.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Křižíkova 11, Karlovy Vary z důvodu uzavření nové nájemní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  367/05/06

- souhlasí s navýšením neinvestičního příspěvku ve výši 150.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Křížíkova 11, Karlovy Vary z důvodu uzavření nové nájemní smlouvy s Lázeňskou léčebnou Mánes


10. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního - Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  368/05/06

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro Střední odbornou školu stavební v Karlových Varech ve výši 1.650.000,--Kč z důvodu realizace projektu Vitruvius

- ukládá řediteli příspěvkové organizace převést finanční prostředky po vypořádání s Evropským fondem regionálního rozvoje zpět do rezervního fondu

Termín kontroly: 7.12.2006


11. Schválení dodatku č. 3 k příkazní smlouvě o správě a údržbě majetku ev. číslo 113/2005, uzavřené dne 7.4.2005 s Nemocnicí Karlovy Vary, spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  369/05/06

- schvaluje dodatek č. 3 příkazní smlouvy o správě a údržbě majetku ev. číslo 113/2005, uzavřené dne 7.4.2005 s Nemocnicí Karlovy Vary, spol. s r.o., kterým se ze spravovaného majetku vyjímají následující nemovitosti v Karlových Varech: 

	budova č.p. 462 („MERANO“) stojící na pozemku označeném v Katastru nemovitostí ČR (dále jen „katastr“) parcelním číslem 1171 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary

pozemek o výměře 218 m2 označený v katastru jako zastavěná plocha a nádvoří s parcelním číslem 1171 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary
pozemek o výměře 177 m2 označený v katastru jako ostatní plocha s parcelním číslem 1089 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary.

Termín kontroly:  10.8.2006


12. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Zajištění mobilních hlasových a datových služeb pro Karlovarský kraj“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  370/05/06

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Zajištění mobilních hlasových a datových služeb pro Karlovarský kraj“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče 
T-mobile Czech Republic, a.s.
 
- schvaluje uzavření rámcové smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže T-mobile Czech Republic, a.s. na dobu 18ti měsíců po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly:  27.7.2006



13. Stanovení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace ÚSP pro mentálně postižené v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  371/05/06

- schvaluje Ing. Pavlu Novákovi, řediteli příspěvkové organizace ÚSP pro mentálně postižené 
v Mariánské osobní příplatek ve výši dle návrhu s účinností od 1.června 2006

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené se schváleným usnesením

Termín kontroly: 13.7.2006


14. Zrušení Zařízení pro výkon pěstounské péče v bytě pěstouna, Karlovy Vary,  Plešivecká č. 5

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z jednání.


15. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců 
v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  372/05/06

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm.i) zákona č. 129/2002 Sb., o krajích ve znění platných předpisů výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců v Nejdku

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:

Mgr. Ellen Volavková (radní pro oblast sociální) - předseda
RNDr. Petr Horký (náměstek hejtmana)
Ing. Stanislava Správková (KÚKK)
PhDr. Pavel Čáslava (OÚSS Sokolov)
Ing. Libor Syrovátka (DD v Hranicích)
Libuše Wenigová (KÚKK) – náhradník
Ing. Jiřina Hlavanová (DD v Perninku) - náhradník

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením

Termín kontroly: 27.7.2006


16. Financování projektu „Thomas - rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  373/05/06

- bere na vědomí podání projektu „Thomas – rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“ do 6. kola výzvy Společného regionálního   operačního  programu,  priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionu, opatření 3.1 Infrastruktura 
pro rozvoj lidských zdrojů v regionech, příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí

	s poskytnutím bezúročné finanční půjčky ve výši 1.760.000,-- Kč a příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 264.000,-- Kč na předfinancování tohoto projektu      

s uzavřením smluv o poskytnutí bezúročné finanční půjčky a příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhů
za podmínky, že předložený projekt bude schválen k realizaci 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

	poskytnutí bezúročné finanční půjčky a příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje 
	uzavření smluv o poskytnutí bezúročné finanční půjčky a příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhů

	za podmínky, že předložený projekt bude schválen k realizaci 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 13.7.2006 


17. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Hotelová škola Mariánské Lázně – rekonstrukce topného systému“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  374/05/06

- schvaluje vyloučení uchazečů:
Ladislav Fučík, Plzeňská 130, Mariánské Lázně
	KV-TERM, s.r.o., Karlovy Vary
z účasti ve výběrovém řízení dle ustanovení §61 Zák. 40/2004 Sb., na veřejnou zakázku „Hotelová škola Mariánské Lázně – rekonstrukce topného systému“, z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.

- schvaluje vyloučení uchazeče:
		-     ENESTRA, s r.o.,Vítězná 557, Habartov
	             z účasti ve výběrovém řízení dle ustanovení §61 Zák. 40/2004 Sb., na veřejnou zakázku „Hotelová škola Mariánské Lázně – rekonstrukce topného systému“, z důvodu předložení mimořádně nízké nabídkové ceny. Komise pro hodnocení nabídek neakceptovala zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uchazečem.


- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Hotelová škola Mariánské Lázně – rekonstrukce topného systému“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Šrámek INSTALCENTRUM s.r.o. Stříbro s nabídkovou cenou 3.993.736.,- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně, podpisem smlouvy 
o dílo s vítězem soutěže „Šrámek INSTALCENTRUM s.r.o. Stříbro“ s nabídkovou cenou 3.993.736.,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení.

Termín kontroly: 5.10.2006


18. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „ISŠTE Sokolov – Stavební úpravy a rekonstrukce zdravotní instalace v budově č. 3“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  375/05/06

- schvaluje 

	realizaci výběrového řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „ISŠTE Sokolov – Stavební úpravy a rekonstrukce zdravotní instalace v budově č. 3“

	hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „ISŠTE Sokolov – Stavební úpravy a rekonstrukce zdravotní instalace v budově č. 3“


- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

člen:					náhradník:
Luděk Němec		Ing. Karel Jakobec
René Bolvari		MUDr. Petr Máj
Ing. Václav Živný		Jana Strnadová
Petr Martínek		Ing. Václav Hanzl
Milan Březina 		Ing. Václav Strachoň
Bc. Lubomír Modrovič		Ing. Iveta Grünerová
Ing. Růžena Smetanová		Marek Makoň

- ukládá řediteli příspěvkové organizace ISŠTE Sokolov, aby zahájil realizaci výběrového řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku

Termín kontroly: 5.10.2006


19. Odvolání ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol z funkcí a poskytnutí odměn ředitelům, kteří končí své působení ve funkci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  376/05/06

- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 4 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dnem 30. června 2006 

Mgr. Petra Zenkla z funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Mariánské Lázně, Poštovní 7,
Mgr. Dagmar Halovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola, Cheb, Baltazara Neumanna 1,
Ing. Jana Pudu z funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel, Cheb, Komenského 29,
Mgr. Jarmilu Štěchovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Střední odborné učiliště lesnické, Odborné učiliště a Učiliště, Abertamy, Hornická 286,
Ing. Jiřího Rezka z funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborné učiliště keramické a sklářské a Učiliště, Karlovy Vary, Závodu míru 144, 
Mgr. Stanislava Novotného z funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborné učiliště automobilní a strojírenské a Učiliště, Ostrov, Dolní Žďár 43,
Mgr. Vidora Mandelíka z funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Královské Poříčí, Lázeňská 176

- schvaluje poskytnutí odměn následujícím ředitelům příspěvkových organizací, kteří končí své působení ve funkci, ve výši dle návrhu:

Mgr. Petru Zenklovi, Střední odborné učiliště, Mariánské Lázně, Poštovní 7,
Mgr. Dagmar Halové, Střední odborná škola, Cheb, Baltazara Neumanna 1,
Ing. Janu Pudovi, Střední odborné učiliště řemesel, Cheb, Komenského 29,
Mgr. Jarmile Štěchové, Střední odborné učiliště lesnické, Odborné učiliště a Učiliště, Abertamy, Hornická 286,
Ing. Jiřímu Rezkovi, Střední odborné učiliště keramické a sklářské a Učiliště, Karlovy Vary, Závodu míru 144, 
Mgr. Stanislavu Novotnému, Střední odborné učiliště automobilní a strojírenské a Učiliště, Ostrov, Dolní Žďár 43,
Mgr. Vidoru Mandelíkovi, Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Královské Poříčí, Lázeňská 176,
Ing. Kamilu Bursíkovi, Střední průmyslová škola keramická, Karlovy Vary, 
PaedDr. Jindřichu Novákovi, Gymnázium a střední odborná škola Aš

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

Termín kontroly: 13.7.2006 


20. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně s účinností od 1. září 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  377/05/06

- schvaluje účinností od 1. září 2006

	a) změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání a formě vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek,

	23-51-E/001 	Zámečnické práce a údržba	studium denní		z 15 na 30 žáků
	65-52-E/001	Kuchařské práce		studium denní		ze 100 na 125 žáků

	b) změnu nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, z 362 na 380 lůžek

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

- pověřuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 19.10.2006


21a) Poskytnutí příspěvku na likvidaci škod způsobených na majetku obcí a fyzických osob 
na území Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  378/05/06

- bere na vědomí poskytnutí příspěvku obcím na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 2006 
na obecní infrastruktuře dle návrhu
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku obcím na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 2006 na obecní infrastruktuře dle návrhu

- schvaluje poskytnutí příspěvku Pavlovi Novákovi a Lence Novákové na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 2006 na pozemkové parcele č. 2078/5, 3076/5 a na domě č.p. 79 v katastru obce Krásno

Termín kontroly: 27.7.2006


21b) Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Gymnázium Sokolov - rekonstrukce výměníkové stanice”

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  379/05/06

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Gymnázium Sokolov- rekonstrukce výměníkové stanice“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče KALORA a.s., Baltazara Neumanna 6, 350 02 Cheb, IČ 18233058 s nabídkovou cenou 6 804 927.,- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže KALORA a.s., Baltazara Neumanna 6, 350 02 Cheb, IČ CZ18233058  s nabídkovou cenou 
6 804 927,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže „KALORA a.s., Baltazara Neumanna 6, 350 02 Cheb“ s nabídkovou cenou 6 804 927,- Kč včetně DPH  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly: 5.10.2006


21c) Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Školský portál Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  380/05/06

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Školský portál Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče CCA Group a.s., Karlovo nám. 17, Praha 2 s nabídkovou cenou za realizaci 1.975.400,- Kč včetně DPH a ročními provozními náklady 571.200,- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže, firmou CCA Group a.s., Karlovo nám. 17, Praha 2, s nabídkovou cenou za realizaci 1.975.400,- Kč včetně DPH a  ročními provozními náklady 571.200,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly: 27.7.2006 


21d) Jmenování komise pro výběrové řízení na pozice manažer území projektu Partnerství 
pro budoucnost 2 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  381/05/06

- bere na vědomí informaci o vyhlášení výběrových řízení na pozice „projektový manažer“ projektu „Partnerství pro budoucnost 2“

- jmenuje členy komise pro výběrová řízení na pozice „projektový manažer“ projektu „Partnerství 
pro budoucnost 2“:

	Ing. Jan Zborník, 1. náměstek hejtmana
	Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Naděžda Domecká, odd. personálních věcí a vzdělávání 

Termín kontroly:13.7.2006 




