Usnesení z 26. řádného jednání RKK dne 10.7.2006
10.7.2006                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 23)
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 26. řádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 10. července 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 9:47 hodin 


Přítomni:                   JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, 
 Ing. Mutinský, Ing. Řezníček (celkem 7 radních)
Omluveni:	        Ing. Orálek, Ing. Červenka
Jednání řídil:             JUDr. Pavel
Další zúčastnění:       Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:                    Ing. Stráská, PhDr. Smoleja, Ing. Kalous, p. Tomšíček 
Zapisovatelka:           Jitka Doležalová


usnesení č.


A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.7.2006		RK 470/07/06
2.	Operační manuál Konečného příjemce pro Operační program Rozvoj lidských 	RK 471/07/06
zdrojů – verze 1.2
3.	Schválení použití znaku Karlovarského kraje pro nakladatelství Fraus, s.r.o.	RK 472/07/06
  4.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 3.2 		RK 473/07/06
	a podopatření 4.1.2 - Schválení Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního 
	rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu/akce 
	(Grantová schémata)
  5.	Informace o realizovaných aktivitách projektu „Partnerství pro budoucnost“	RK 474/07/06
  6.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Školení široké odborné 		RK 475/07/06
	veřejnosti“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
  7.	Odpověď p. Romanu Rolníkovi na stížnost ze dne 26.5.2006			RK 476/07/06
  8.	Oznámení o úmyslu uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby			RK 477/07/06



  9.	Smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu KK na rok 2006 Městu Kraslice	RK 478/07/06 
	na akci „Festival Big Bandových orchestrů“ a Městu Cheb 
	na vybudování památníku
10.	Rozpočtové změny								RK 479/07/06
11.	Navýšení mzdového limitu na rok 2006 příspěvkové organizaci 			RK 480/07/06
	Krajské muzeum Cheb
12.	Navýšení neinvestičního příspěvku na likvidaci havárie čističky odpadních 	RK 481/07/06
	vod v areálu příspěvkové organizace Domov důchodců v Hranicích
13.	Schválení finančního plánu na rok 2006 příspěvkové organizace Územní 		RK 482/07/06
	zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
14.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro 		RK 483/07/06
	Sdružení obětí nacismu
15.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 484/07/06
	– Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a VOŠ K. Vary
16.	Změna účelu použití investičních prostředků – Střední průmyslová škola 		RK 485/07/06
	a střední odborné učiliště hudebních nástrojů Kraslice
17.	Náhrada škody způsobené neodborným postupem lékařů bývalé 			RK 486/07/06
	Nemocnice Cheb, p.o.
18.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK 487/07/06
	příspěvkovým organizacím
19.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – vozidla 		RK 488/07/06
	ve správě příspěvkové organizace Školní statek Cheb
20.	Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 548
	a p.č. 463 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova a zánik věcného břemene k st.p.č. 93/4	RK 489/07/06
	v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova
21.	Návrh na změnu pravidel pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu 	RK 490/07/06
	Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury
22.	Schválení veřejné sbírky 								RK 491/07/06
23.	Vymáhání příspěvků poskytnutých Karlovarským krajem v roce 2005 		RK 492/07/06
24.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	RK 493/07/06
	památek a památkově hodnotných objektů v roce 2006 
25.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 494/07/06
	rezervací a zón v roce 2006 - II. etapa
26.	Pověření Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 		RK 495/07/06
	Karlovarského kraje zajišťovat ve svém správním obvodu péči o zvláště 
	chráněná území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace dle § 77a  
	odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
27.	Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 	RK 496/07/06
	kraje v oblasti sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže 
	– odbor školství, mládeže a tělovýchovy
28.	Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové 	RK 497/07/06
	organizace zřizované Karlovarským krajem, v době školních prázdnin
29.	Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání žáků 			RK 498/07/06
se zdravotním postižením
30.	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola 	RK 499/07/06
	a školní jídelna Horní Slavkov a stanovení jeho platu
31.	Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace 		RK 500/07/06
Hotelová škola Mariánské Lázně
32.	Změny údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových 	RK 501/07/06
	organizací zřizovaných Karlovarským krajem




33.	Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola 		RK 502/07/06
	pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary a poskytnutí 
	odměny
34 a) Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Hornický 		RK 503/07/06
         skanzen Barbora v Jáchymově 1. etapa – zpřístupnění a výstroj štoly“
34 b) Rámcový program RKK a ZKK na II. pololetí 2006				RK 504/07/06
34 c) Využívání služebních motorových vozidel řediteli příspěvkových organizací, 	RK 505/07/06
jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, k soukromým účelům













           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:

Stažení z programu:

bod č. 20	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Nadace Georgia Agricoly, region 				Slavkovský les do majetku Karlovarského kraje

Nahrazení původního bodu č. 20:

bod č. 20	Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 548 a p.č. 463 v k.ú. 			Dolní Žďár u Ostrova a zánik věcného břemene k st.p.č. 93/4 v k.ú. Dolní Žďár 
			u Ostrova

Rozšíření  programu o:

bod č. 34 a) 	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Hornický 			skanzen Barbora v Jáchymově 1. etapa – zpřístupnění a výstroj štoly“
bod č. 34 b)	Rámcový program RKK a ZKK na II. pololetí 2006
bod č. 34 c)	Využívání služebních motorových vozidel řediteli příspěvkových organizací, jejichž 		zřizovatelem je Karlovarský kraj, k soukromým účelům



1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.7.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  470/07/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.7.2006
Zodpovídá: Ing. Jan Šnajdr, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



2. Operační manuál Konečného příjemce pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
– verze 1.2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  471/07/06

- schvaluje Operační manuál Konečného příjemce pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů ve verzi 1.2.
Termín kontroly: 14.9.2006
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



3. Schválení použití znaku Karlovarského kraje pro nakladatelství Fraus, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  472/07/06

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje v učebnici vydávané Nakladatelstvím Fraus, s.r.o., Zeměpis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, v kapitole věnované Karlovarskému kraji 
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, pověřená zastupováním vedoucího odboru kancelář hejtmana



4. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 3.2 a podopatření 4.1.2 - Schválení Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu/akce (Grantová schémata)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  473/07/06

- schvaluje znění Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu/akce (Grantová schémata):
opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji 2005-2006
	podopatření 4.1.2 – Podpora místních  a regionálních služeb cestovního ruchu 
v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty 2005-2006
	podopatření 4.1.2 – Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu 
v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele 2005-2006 
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



5. Informace o realizovaných aktivitách projektu „Partnerství pro budoucnost“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  474/07/06

- bere na vědomí realizaci aktivit projektu „Partnerství pro budoucnost“:
	Prezentace projektu „Partnerství pro budoucnost“ na Krajinné výstavě bez hranic Cheb – Marktredwitz 2006 

v celkové ceně 431 000,-Kč
	Zpracování 12 úvodních analýz k tvorbě integrovaných projektů v Karlovarském kraji  

v celkové ceně 624 200,-Kč
	Zpracování a tisk brožur pro čerpání prostředků EU 

v celkové ceně 191 000,-Kč
	Zpracování a tisk propagačního materiálu Jezero Medard 

v celkové ceně 85 600,-Kč
Zpracování a tisk propagačního materiálu Česko-bavorský geopark
v celkové ceně  20 000,-Kč
	Rozšíření portálu Karlovarského kraje a implementace geografického informačního systému do prostředí portálu Karlovarského kraje 

v celkové ceně 397 800,-Kč
	Realizace zakázky Organizace zahraničních stáží 

v celkové ceně 2 064 000,-Kč
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



6. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Školení široké odborné veřejnosti“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  475/07/06

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Školení široké odborné veřejnosti“

- schvaluje navržené subjekty k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku:
EDCONSIA, s.r.o.
Gradua-CEGOS, s.r.o.
ICV – Institut certifikovaného vzdělávání, s.r.o.
IQ AGENCY s.r.o.
1. VOX a.s.

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Školení široké odborné veřejnosti“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. arch. Jaromír Musil	- náhradník: Ing. Lucie Hrbková
- člen:  Ing. Irena Ptáčková		- náhradník: Irena Langová
- člen:  Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Ing. Monika Kletečková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen:  Ing. Jan Zborník		- náhradník: Ing. Jiří Mutinský
- člen:  RNDr. Jaroslav Růžička	- náhradník: Olga Haláková
- člen:  Ing. Václav Živný		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen:  RNDr. Petr Horký		- náhradník: Ing. Jiří Behenský
- člen:  Ing. arch. Jaromír Musil	- náhradník: Ing. Irena Ptáčková

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



7. Odpověď p. Romanu Rolníkovi na stížnost ze dne 26.5.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  476/07/06

- souhlasí s návrhem  odpovědi na stížnost p. Romana Rolníka ze dne 26.5.2006 ve věci postupu při rekonstrukci silnice z Třebeně do Chocovic v souvislosti s opravou mostu v majetku Karlovarského kraje
- pověřuje 1. náměstka hejtmana, pana Ing. Jana Zborníka, odesláním odpovědi na stížnost p. Romana Rolníka ze dne 26.5.2006
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 



8. Oznámení o úmyslu uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  477/07/06

- schvaluje text inzerátu Oznámení o úmyslu uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby na základě výběrového řízení formou výzvy k podání nabídky k jednacímu řízení k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 161 a 170
- pověřuje odbor dopravy a silničního hospodářství provedením všech kroků souvisejících se zveřejněním textu inzerátu Oznámení o úmyslu uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby na základě výběrového řízení formou výzvy k podání nabídky k jednacímu řízení k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 161 a 170 na webových stránkách kraje a obesláním všech držitelů licence pro provozování vlakové osobní dopravy na území ČR přímo
- jmenuje složení komise pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v jednacím řízení k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 161 a 170 ve složení takto:
- člen: Ing. Jan Zborník		- náhradník: Ing. Kamil Řezníček
- člen: Ing. Milan Novák		- náhradník: Mgr. Vladimír Malý
- člen: Ing. Radek Havlan		- náhradník: Mgr. Ing. Zdeněk Kusý
- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Ing. Milanu Novákovi, předložit ke schválení zadávací dokumentaci pro realizaci výběrového řízení formou výzvy k podání nabídky 
k jednacímu řízení k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010 
Termín kontroly: 10.8.2006
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



9. Smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu KK na rok 2006 Městu Kraslice na akci „Festival Big Bandových orchestrů“ a Městu Cheb na vybudování památníku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  478/07/06

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 Městu Kraslice na akci „Festival Big Bandových orchestrů“ v navrhovaném znění

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 Městu Cheb na vybudování památníku na počest obětem, které přišly o život při pokusech o přechod státní hranice před rokem 1989, v navrhovaném znění

- ukládá ekonomickému odboru realizovat následné kroky spojené s uzavřením smluv, a to až po usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného 13.7.2006, na kterém se bude schvalovat poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 Městu Kraslice a Městu Cheb
Termín kontroly: 7.9.2006
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



10.	Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  479/07/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 131/2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu        „Krajská knihovna Karlovy Vary – Nevidomí a neslyšící – přijďte mezi nás“ z programu Kulturní aktivity.

Rozpočtovou změnu č. 132/2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Cheb. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Dokumentace 
a identifikace tradiční lidové kultury v kraji“ z programu Kulturní aktivity.

Rozpočtovou změnu č. 133/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od     Úřadu práce v Karlových Varech ve výši 5.500,-- 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. 134/2006

- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v celkové částce ± 1.000.000,-- Kč. Finanční prostředky budou určeny k dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních projektů v roce 2006. 

Rozpočtovou změnu č. 135/2006 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 4.747.736,-- Kč z titulu rozdělení části neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2006“  v I.etapě jednotlivým příjemcům (rozpis na jednotlivé příjemce je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 136/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 119.000,-- Kč z titulu přijetí příspěvku od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky určeného na vypořádání za veletrh cestovního ruchu Holiday World 2006

Rozpočtovou změnu č. 137/2006

- zapojení financování z úvěru ve výši 7.489.394,-- Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění  akcí v rámci grantového schématu v opatření 1.1 SROP – Program na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 – 2006, ve 2. kole výzvy. Rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy.

Rozpočtovou změnu č. 138/2006
 
- zapojení financování z úvěru ve výši 1.375.555,-- Kč, tj. 10% krajského spolufinancování, do rozpočtu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro individuální projekt Města Kynšperk nad Ohří „Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku“, schválený v rámci 1. kola výzvy pro předkládání žádostí do SROP, podopatření 4.2.2 - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu 

Rozpočtovou změnu č. 139/2006
 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 
± 500.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k zajištění platů a ostatních osobních výdajů v rámci projektu „ITACA“, který byl  podán v rámci 4. výzvy iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES.

Rozpočtovou změnu č. 140/2006

- zapojení financování z Fondu budoucnosti celkem ve výši 1.075.134,-- Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění  akcí v rámci grantového schématu v opatření 4.1 SROP – Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu ve 3. kole výzvy (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 141/2006
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 190.087,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování administrace grantového schématu a na financování grantových projektů Karlovarského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“
- zapojení příjmů z úroků do rozpočtu odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 28.046,51 Kč na pokrytí výdajů spojených s administrací grantového schématu Karlovarského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“. Grantové schéma bylo schváleno k realizaci v opatření 3.3 operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).

Rozpočtovou změnu č. 142/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v rámci finančního vypořádání Karlovarského kraje se státním rozpočtem za rok 2005 zapojením financování z finančního vypořádání Karlovarského kraje v roce 2005 ve výši 1.154.407,10 Kč a  příjmů z vratek v rámci finančního vypořádání v roce 2006 ve výši 19.663.940,79 Kč, celkem ve výši 20.818.347,89 Kč a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 101/06/06  ze dne 6.6.2005, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2005. 

Rozpočtovou změnu č. 143/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.355.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty před nástupem na řádnou dovolenou zaměstnanců škol a školských zařízení pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 5.651.602,--Kč, soukromé školy v částce 590.000,--Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 2.113.398,--Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 144/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 150.000,-- Kč. Jedná se o navýšení provozního příspěvku  pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a Střední odborné učiliště, Dalovice  na pořízení PC centrály + software a rozšíření LAN sítě i do nepočítačových učeben.

Rozpočtovou změnu č. 145/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 14.471.985,-- Kč. Jedná se o dorovnání finančních prostředků po 2. úpravě rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem v částce 5.154.734,-- Kč a škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Karlovarského kraje  v částce 9.317.251,-- Kč. Zdrojem finančních prostředků je zákonná rezerva z předchozích dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 146/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením financování finančních prostředků 
z kladného  výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2005  ve výši 82.815.341,80 Kč,  a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 101/06/06  ze dne 6.6.2006 

Rozpočtovou změnu č. 147/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 147.000,-- Kč. Jde o posílení prostředků na platy pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odborné učiliště keramické a sklářské 
a Učiliště Karlovy Vary. Zdrojem finančních prostředků je rezerva z  dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na II. Q. roku 2006.

Rozpočtovou změnu č. 148/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 21.367,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN – Krajská knihovna – multifunkční informační centrum regionu. Tento projekt byl podán v rámci 1. výzvy Společného regionálního operačního programu 3.1. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci výše uvedeného projektu.

Rozpočtovou změnu č. 149/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 162.349,50 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2006 (rozdělení dotace na jednotlivé subjekty je uvedeno v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 150/2006

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.000,-- Kč do odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu správního poplatku za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Modernizace Letiště Karlovy Vary – III. etapa – 2. část: Výstavba nové odbavovací budovy“

Rozpočtovou změnu č.  151/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 20.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků určených v rámci schváleného rozpočtu na rok 2006 z neinvestičního na investiční. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek pro obec Černava na akci  „Program obnovy venkova“.

Rozpočtovou změnu č. 152/2006
 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce                  ± 300.000,-- Kč – cestovné
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  50.000,-- Kč  - cestovné zastupitelé
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 50.000,-- Kč – ostatní osobní výdaje
	Přesuny jsou prováděny z důvodu zajištění finančního krytí výdajů v  rámci II. etapy projektu „Partnerství pro budoucnost“, který byl  podán v rámci 1. výzvy Společného regionálního operačního programu, priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3.  

Rozpočtovou změnu č.  153/2006
 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru vnitřních záležitostí do odboru regionálního rozvoje  Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  ± 791.595,18 Kč – cestovné
- přesun rozpočtových prostředků z odboru kanceláře hejtmana do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  583,10 Kč  - cestovné zastupitelé
- přesun rozpočtových prostředků z odboru kanceláře ředitele úřadu do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 39.875,-- Kč – ostatní osobní výdaje
Přesuny jsou prováděny z důvodu vyúčtování prostředků použitých v  rámci I. etapy projektu „Partnerství pro budoucnost“, který byl  podán v rámci 1. výzvy Společného regionálního operačního programu, priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3.  

Rozpočtovou změnu č.  154/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 11.882.446,-- Kč. Jedná se o zvýšení provozních příspěvků pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem Integrovanou střední školu technickou 
a ekonomickou Sokolov, Střední průmyslovou školu keramickou Karlovy Vary, Gymnázium Mariánské Lázně, Střední průmyslovou školu Ostrov, Hotelovou školu Mariánské Lázně, Integrovanou střední školu Cheb, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Nejdek. Finanční příspěvky budou poskytnuty ze snížených provozních příspěvků příspěvkových organizací Karlovarského kraje Středního odborného učiliště Mariánské Lázně, Obchodní akademie Mariánské Lázně, Střední odborné školy Cheb, Střední odborné školy řemesel Cheb, Střední odborné školy lesnické, Odborného učiliště a Učiliště Abertamy, Středního odborného učiliště keramického 
a sklářského Karlovy Vary, Středního odborného učiliště automobilního Dolní Žďár, Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště stavebního a Učiliště Královské Poříčí, které budou zrušeny k 1.7.2006 na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/04/05 o sloučení s výše jmenovanými příspěvkovými organizacemi.

Rozpočtovou změnu č.  155/2006

- navýšení příjmů a výdajů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 93.604,-- Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z investiční akce od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Domov důchodců v Chebu.
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 196.604,-- Kč z ekonomického odboru do odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tyto prostředky v celkové částce 290.000,-- Kč jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov důchodců v Hranicích jako neinvestiční příspěvek k odstranění havárie čističky odpadních vod. 

Rozpočtovou změnu č.  156/2006

- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru do odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 5.000.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na navýšení  příspěvku na provozní a mzdové náklady nových výjezdových stanovišť v Nejdku a ve Žluticích příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Územní zdravotnická  záchranná služba.

Rozpočtovou změnu č. 157/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 287.742,--Kč. Finanční prostředky jsou určeny na  „Aktualizaci programu ke zlepšení kvality ovzduší a programu snižování emisí Karlovarského kraje“.

Rozpočtovou změnu č. 158/2006

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického  do odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.000.000,--Kč a to z důvodu posílení finančních prostředků určených na financování 1.etapy veřejné zakázky „Školský portál Karlovarského kraje“.

Rozpočtovou změnu č. 159/2006

- navýšení výdajů odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením financování z úvěru ve výši 1.884.677,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění 10 % krajského spolufinancování projektů cizích subjektů, schválených Regionální radou v rámci 1. výzvy Společného regionálního operačního programu, podopatření 4.2.2. – Podpora regionální a místní infrastruktury CR.
Termín kontroly: 10.8.2006

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí oddělení rozpočtu a financování

11. Navýšení mzdového limitu na rok 2006 příspěvkové organizaci Krajské muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  480/07/06

- schvaluje změnu finančního plánu na rok 2006 příspěvkové organizace Krajské muzeum Cheb spočívající v navýšení limitu prostředků na mzdy o 393.000,- Kč na částku 5.223.000,- Kč
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



12. Navýšení neinvestičního příspěvku na likvidaci havárie čističky odpadních vod v areálu příspěvkové organizace Domov důchodců v Hranicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  481/07/06

- schvaluje  navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 284.244,- Kč na likvidaci havárie čističky odpadních vod v areálu příspěvkové organizace Domov důchodců v Hranicích, Krásňany 766
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



13. Schválení finančního plánu na rok 2006 příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  482/07/06

- schvaluje  finanční plán na rok 2006 příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary s celkovým výsledkem hospodaření ve výši 
67.000,-- Kč 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



14. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení obětí nacismu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  483/07/06

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro nestátní neziskovou organizaci Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje ve výši  37 000,- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a nestátní neziskovou organizací Sdružení obětí nacismu dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla podpisem smlouvy 
Termín kontroly: 10.8.2006
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


15. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního – Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a VOŠ K. Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  484/07/06

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro Střední odbornou školu pedagogickou, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary ve výši 338.515,-- Kč z důvodu dofinancování oprav střech na tělocvičnách
 
Zodpovídá: Mgr. Josef Hruška, ředitel školy



16. Změna účelu použití investičních prostředků – Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště hudebních nástrojů Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  485/07/06

- schvaluje změnu účelu použití investičního příspěvku na rok 2006 příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště hudebních nástrojů Kraslice ve výši ve výši 300.000,- Kč ze schválené investiční akce „Vybavení kuchyně – ŠJ Kpt. Jaroše“ na financování schválené investiční akce „Stavební úpravy pro OV kadeřnic, kosmetiček a kuchařů“

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



17. Náhrada škody způsobené neodborným postupem lékařů bývalé Nemocnice Cheb, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  486/07/06

- bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Chebu o nepřipuštění Karlovarského kraje jako poškozeného k hlavnímu líčení ve věci sp. zn. 6 T 21/2005 – obžaloby MUDr. Hovorky, 
MUDr. Čapka a MUDr. Skalické ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 a 2 trestního zákona

- rozhoduje o tom, že náhrada škody ve výši 499.780,- Kč bude po bývalých zaměstnancích Nemocnice Cheb, p. o. vymáhána soukromoprávní cestou před civilním soudem 

- schvaluje  právní zastoupení Karlovarského kraje v řízení o vymáhání náhrady škody na lékařích bývalé Nemocnice Cheb p.o. MUDr. Hovorkovi, MUDr. Čapkovi a MUDr. Skalické prostřednictvím advokáta JUDr. Martina Čonky

- ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření mandátní smlouvy s JUDr. Martinem Čonkou, advokátem a předat mu spisový materiál
Termín kontroly: 10.8.2006

Zodpovídá: PhDr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru



18. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  487/07/06

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v předloženém návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací – Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově; Střední odborná škola logistických služeb a SOU Dalovice; Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary; Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov; zajistit provedení úplné fyzické likvidace movitého majetku uvedeného v předloženém návrhu
Termín kontroly: 7.10.2006
Zodpovídají: PhDr. Pavel Čáslava; PaedDr. Vladimíra Štrynclová; Ing. Kamil Bursík; PaedDr. Josef              	          Novotný; Mgr. Vidor Mandelík – ředitelé příspěvkových organizací



19. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – vozidla ve správě příspěvkové organizace Školní statek Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  488/07/06

- schvaluje prodej movitého majetku: 
nakladač T 174-2 (samohybný jeřáb – bagr), formou zprostředkovatelské smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Školním statkem Cheb, jako zájemcem na straně jedné a obchodní společností – Autorange, se sídlem Tepelská 606, Mariánské Lázně, jako zprostředkovatelem na straně druhé, za cenu 21.190,-Kč; 
nákladní automobil – valník Multicar M 2501 formou zprostředkovatelské smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Školním statkem Cheb, jako zájemcem na straně jedné a obchodní společností – Autobazar Uhlík Miloš, Tovární 1, Cheb, jako zprostředkovatelem na straně druhé, za cenu 33.380,-Kč;
osobní automobil Škoda Favorit 135, formou zprostředkovatelské smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Školním statkem Cheb, jako zájemcem na straně jedné a obchodní společností – Autobazar Uhlík Miloš, Tovární 1, Cheb, jako zprostředkovatelem na straně druhé, za cenu 7.800,-Kč,
a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do vlastnictví třetích osob s tím, že finanční prostředky, v celkové výši 62.370,-Kč, zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci
Termín kontroly: 10.8.2006
Zodpovídá: Ing. Leoš Hořčička, ředitel Školního statku Cheb



20. Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 548 a p.č. 463 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova a zánik věcného břemene k st.p.č. 93/4 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  489/07/06

- projednala v 1. čtení bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 548 a p.č. 463 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova a zánik věcného břemene k st.p.č. 93/4 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova

Zodpovídá: PhDr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru majetkoprávního



21. Návrh na změnu pravidel pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  490/07/06

- zrušuje Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních a sportovních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a odbor školství, mládeže a tělovýchovy –  předpis Rady Karlovarského kraje č. 07/2004, schválené usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 694/09/2004 dne 23.9.2004

- schvaluje Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu s účinností od 1.8.2006
Termín kontroly: 7.9.2006  

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



22. Schválení veřejné sbírky 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  491/07/06

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na práce související s obnovou kostela sv. Wolfganga v Ostrohu, a to ve formě 100 % výtěžku ze vstupného na koncert Idy Kelarové pořádaný Karlovarským krajem dne 14.9.2006 ve Františkových Lázních  u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví a s převedením jejího výtěžku na účet vlastníka kostela – Obce Poustka

- ukládá
a) Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního   ruchu, zabezpečit organizaci veřejné sbírky a nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky předložit ministerstvu vnitra ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky
b) vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišové založit bankovní účet pro účely této veřejné sbírky


- pověřuje vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišovou podpisem smlouvy o založení bankovního účtu, a to v souladu s usnesením rady kraje 18/01/05 ze dne 13.1.2005

- zmocňuje hejtmana Karlovarského kraje k provádění všech právních úkonů souvisejících s pořádáním sbírky

Termín kontroly: leden 2007

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


23. Vymáhání příspěvků poskytnutých Karlovarským krajem v roce 2005 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  492/07/06

- souhlasí s vymáháním:

1. příspěvku poskytnutého Karlovarským krajem z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2005 rozhodnutím Karlovarského kraje čj. 530/KR/05 ze dne 3.6.2005 příjemci - Bibianě Soukup, a to v celkové výši poskytnutého příspěvku, tj. 69 500,- Kč 

2. příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2005 na základě smlouvy 
č. D 723/2005 příjemci - Ing. Rudolfu Sternadelovi, a to v celkové výši poskytnutého příspěvku, tj. 50 000,- Kč
Termín kontroly: 9.11.2006
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



24. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2006 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  493/07/06

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným žadatelům než obcím (dle jejich žádostí ve výši do 200 tisíc Kč) z  rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 62 tisíc Kč, a to:

Příjemce
Projekt
Příspěvek (v Kč )
Vladimír a Zuzana Griněvovi
Libá, hrad – změna projektu interiéru v souvislosti se změnou budoucího využití
45 000,-
Římskokatolická farnost Žlutice
Močidlec, kostel sv. Jakuba  Většího – oprava havarijního stavu zvonu
17 000,-
Suma
62 000,-

- schvaluje výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů – Předpis rady č. PR 08/2005, a to v tom smyslu, že žádosti podané po uplynutí řádného termínu uzávěrky příjmu žádostí jsou přijaty, hodnoceny 
a žadatelům může být poskytnut příspěvek

- zplnomocňuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2006
Termín kontroly: 14.9.2006

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



25. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2006 - II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  494/07/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku jinému subjektu než obci (dle žádosti do hranice 200 tis. Kč) v roce 2006 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v celkové výši  100 000,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Ing. Vlastimil Šindelář
 100 000,- Kč 
Teplá, měšťanský dům,  Masarykovo náměstí č.p. 62 
oprava fasády včetně břidlicového štítu

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2006
Termín kontroly: 14.9.2006
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



26. Pověření Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje zajišťovat ve 	svém správním obvodu péči o zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace dle § 77a  odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  495/07/06

- pověřuje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje zajišťovat ve svém správním obvodu péči o zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace dle § 77a odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství  



27. Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  496/07/06

- schvaluje Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit – odbor školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. srpna 2006 dle přílohy zprávy
Termín kontroly: 7.9.2006  
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu	       


28. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, v době školních prázdnin

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  497/07/06

- projednala záměry ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem, které vykonávají činnost školních družin, přerušit jejich činnost v době hlavních školních prázdnin školního roku 2005/2006 
	Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26
Základní škola praktická Žlutice
Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele škol o tomto usnesení rady kraje
Termín kontroly: 7.9.2006
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



29. Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  498/07/06

- souhlasí v souladu s ustanovením § 55 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s pokračováním v základním vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, žáků s více vadami 
a žáků s autismem v základních školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, do dvacátého šestého roku věku s tím, že tento souhlas se uděluje pro účely rozhodování ředitele školy o povolení pokračování v základním vzdělávání těmto žákům, a to s účinností od školního roku 2006/2007 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele základních škol o tomto usnesení rady kraje
Termín kontroly: 7.9.2006
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu 



30. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní 	Slavkov a stanovení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  499/07/06

- bere na vědomí  zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov dle přílohy č. 1 zprávy

- jmenuje Mgr. Vidora Mandelíka do funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov s účinností od 1. srpna 2006

- stanovuje plat Mgr. Vidoru Mandelíkovi dle platového výměru v příloze č. 2 zprávy
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním do funkce a stanovením platu
Termín kontroly: 14.9.2006
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



31. Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  500/07/06

- schvaluje poskytnutí odměny u příležitosti životního výročí Ing. Jiřímu Chumovi, řediteli příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně, ve výši dle přílohy zprávy
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s poskytnutím odměny
Termín kontroly: 7.9.2006 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu




32. Změny údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  501/07/06

- schvaluje s účinností od 1. září 2006 nové místo, kde se uskutečňuje střední vzdělávání, 
u příspěvková organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří, na adrese 358 01 Kraslice, 
Kpt. Jaroše 1843 (pracoviště odborného výcviku)

- schvaluje s účinností od 1. září 2006 změnu nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště hudebních nástrojů, Kraslice, Kpt. Jaroše 1843, z 250 na 500

- schvaluje s účinností od 1. září 2006 nový obor vzdělání 63-42-L/502 Technickohospodářské 
a správní činnost, dálková forma vzdělávání, střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, s nejvyšším povoleným počtem 90 žáků

- schvaluje s účinností od 1. září 2006 zrušení odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na adrese 356 01  Sokolov, Lomnice areál Erika

- 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

- zmocňuje 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
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



33. Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary a poskytnutí odměny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  502/07/06

- bere na vědomí oznámení Mgr. Josefa Hrušky, ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, o vzdání se funkce dnem 
31. července 2006 s tím, že do doby jmenování nového ředitele školy vykonává práva a povinnosti vyplývající z této funkce zástupce ředitele, který jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu 

- schvaluje poskytnutí odměny Mgr. Josefu Hruškovi ve výši dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené se vzdáním se Mgr. Josefa Hrušky funkce ředitele příspěvkové organizace a s poskytnutím odměny
Termín kontroly: 14.9.2006
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu

34.    Různé

a) Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Hornický skanzen Barbora 
v Jáchymově 1. etapa – zpřístupnění a výstroj štoly“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  503/07/06

- schvaluje vyloučení 0 uchazečů z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Hornický skanzen Barbora v Jáchymově 1. etapa – zpřístupnění a výstroj štoly“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Hornický skanzen Barbora v Jáchymově 1. etapa – zpřístupnění a výstroj štoly“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Stavební geologie – Geotechnika a.s. s nabídkovou cenou 5 045 600,- Kč včetně DPH.

- pověřuje Ing. Pavla Berana, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže Stavební geologie – Geotechnika a.s. s nabídkovou cenou 5 045 600,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení
Termín kontroly: 7.12.2006 
Zodpovídá: J. Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



b) Rámcový program RKK a ZKK na II. pololetí 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  504/07/06

- bere na vědomí rámcový program Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje na II. pololetí 2006
Zodpovídá: Ing. Jan Šnajdr, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



c) Využívání služebních motorových vozidel řediteli příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, k soukromým účelům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  505/07/06

- souhlasí s využíváním služebních motorových vozidel řediteli příspěvkových organizací zřízených Karlovarským krajem pro soukromé účely za předpokladu dodržení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků včetně všech dalších platných právních předpisů upravujících tuto problematiku a prokazatelného předchozího písemného odsouhlasení příslušným uvolněným členem rady v jehož gesci je daná příspěvková organizace

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací 
	využívat služební motorové vozidlo pro soukromé účely, v případě nezbytné potřeby, jen na základě prokazatelného předchozího písemného odsouhlasení příslušným uvolněným členem rady v jehož gesci je daná příspěvková organizace 
	po odsouhlasení uzavřít se zaměstnavatelem smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání
	dodržovat všechny platné právní předpisy upravující problematiku využívání služebních motorových vozidel pro soukromé účely zejména pak ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších změn 
a doplňků a zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších změn a doplňků

 
- pověřuje uvolněné členy rady, odsouhlasit ředitelům příspěvkových organizací, které mají v gesci, v případě nezbytné potřeby, používání služebních motorových vozidel pro soukromé účely

Termín kontroly: červen 2007
Zodpovídají: uvolnění členové rady a ředitelé příspěvkových organizací


