Usnesení z 31. řádného jednání RKK dne 10.8.2006
10.8.2006                                                                                                                                                    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 31. řádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 10. srpna 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 11:50 hodin 


Přítomni:                   JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Mutinský, Ing. Orálek 
 (celkem 5 radních)
Omluveni:	        Ing. Červenka, Mgr. Volavková, Ing. Behenský, Ing. Řezníček
Jednání řídil:             JUDr. Pavel
Další zúčastnění:       Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:                    J. Kopál, Ing. Divišová, Ing. Správková, p. Martincová
Zapisovatelka:           Jitka Doležalová


usnesení č.



A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.8.2006		RK 546/08/06
2.	Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Složení výběrové komise 	RK 547/08/06
pro třetí kolo výzvy
3.	Dohoda o spolupráci při zřízení a provozování Eurocentra Karlovy Vary		RK 548/08/06
  4.	Strategie rozvoje golfu v Karlovarském kraji					RK 549/08/06
  5.	Projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“		RK 550/08/06
  6.	Návrh loga společnosti Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.	RK 551/08/06
  7.	Stanovení odměny ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba 	RK 552/08/06
	silnic Karlovarského kraje, p.o. – I. pol. 2006
  8.	Stanovení odměny ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 	RK 553/08/06
	dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pol. 2006
  9.	Stanovení odměny jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.		RK 554/08/06
	 – I. pol. 2006	
10.	Ukončení mandátní smlouvy v souvislosti s realizací stavby „Modernizace 	RK 555/08/06
	letiště Karlovy Vary - I. etapa“
11.	Nařízení Karlovarského kraje o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých 	RK 556/08/06
	se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
	odstraňováním sněhu a náledí
12.	Záměr majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Rekonstrukce průtahu 		RK 557/08/06
	Nové Sedlo – I. etapa“
13.	Šestá změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 		RK 558/08/06
	dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“
14.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – záměr uzavření podnájemních smluv			RK 559/08/06
15.	Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola Nejdek	RK 560/08/06
16.	Rozpočtové změny								RK 561/08/06
17.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 562/08/06
	pro příspěvkovou organizaci Krajské muzeum Sokolov 
18.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2006	RK 563/08/06
19.	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové 		RK 564/08/06
	organizace Střední odborné učiliště Mariánské Lázně, Poštovní 7
20.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Ústav sociální 	RK 565/08/06
	péče  pro mentálně postižené v Mariánské
21.	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové 		RK 566/08/06
	organizace Střední odborné učiliště automobilní a strojírenské a Učiliště, 
	Ostrov, Dolní Žďár 43
22.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - stavební 		RK 567/08/06
	parcela č. 1557, včetně budovy č.e. 66 v k.ú. Jáchymov
23.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část 		RK 568/08/06
	pozemkové parcely č. 1565/5 v k.ú. Prachomety
24.	Darování movitého majetku Karlovarského kraje - 9 ks elektrických 		RK 569/08/06
	přímotopů obci Abertamy
25.	Darování movitého majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi 		RK 570/08/06
	Karlovarského kraje Letišti Karlovy Vary s.r.o.
26.	Centrální evidence majetku - pasportizace nemovitostí				RK 571/08/06
27.	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Junior 		RK 572/08/06
	Dixielandu Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně 
	pro účast na jazzovém festivalu Wagga-Wagga v Austrálii
28.	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje FORNICA 		RK 573/08/06
	GRAPHICS s.r.o. na vydání publikace Po stopách Rudolfa Welse
29.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury 			RK 574/08/06
	za 1. pololetí 2006
30.	Smlouvy o partnerství								RK 575/08/06
31.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí		RK 576/08/06
32.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 		RK 577/08/06
	za 1. pololetí roku 2006
33.	Vyjádření Karlovarského kraje ke zjišťovacímu řízení záměru „Sklad 		RK 578/08/06
	nebezpečných a ostatních odpadů 	Chodov“
34.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 579/08/06
35.	Projednání vyhlášení volných dnů řediteli škol, jejichž činnost vykonávají 		RK 580/08/06
	příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem
36.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na činnost a provoz 		staženo
	Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska a Informačního centra pro mládež
37.	Snížení osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Střední 		RK 581/08/06
	zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
38.	Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	RK 582/08/06
	organizace Střední škola živnostenská Sokolov
39.	Uzavření smluv o partnerské spolupráci v oblasti školství s účastí 			RK 583/08/06
	Karlovarského kraje
40.	Čestné prohlášení Karlovarského kraje jako zřizovatele příspěvkové 		RK 584/08/06
	organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
41.	Personální zajištění agend a činností KÚ KK od 1.1.2007				RK 585/08/06




42a)	Schválení výběrové komise – výběrové řízení na pozici ředitele 			RK 586/08/06
	příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu 	
	Karlovarského kraje
42b)   Žádost o revokaci usnesení rady kraje						RK 587/08/06
42c)   Příspěvek Karlovarského kraje občanskému sdružení				RK 588/08/06













            JUDr. Josef Pavel v. r. 			             RNDr. Petr Horký v. r.
                      hejtman				           		ověřovatel
 	 Karlovarského kraje						      
































A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-    RNDr. Petra Horkého
-    Ing. Luboše Orálka



B)  Schválení programu jednání

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

Stažení z programu:

bod č. 36	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na činnost a provoz 				Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska a Informačního centra pro mládež

Rozšíření  programu o:

bod č. 42 a)	Schválení výběrové komise – výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové 			organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

bod č. 42 b)	Žádost o revokaci usnesení rady kraje

bod č. 42 c) 	Příspěvek Karlovarského kraje občanskému sdružení




1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.8.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  546/08/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.8.2006
Zodpovídá: Ing. Jan Šnajdr, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



2. Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Složení výběrové komise pro třetí kolo výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  547/08/06

- bere na vědomí Informaci o průběhu grantového schématu opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

- schvaluje Složení výběrové komise pro třetí kolo výzvy grantového schématu opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



3. Dohoda o spolupráci při zřízení a provozování Eurocentra Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  548/08/06

- schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při zřízení a provozování Eurocentra Karlovy Vary  mezi Úřadem vlády České republiky a Karlovarským krajem dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, pověřená zastupováním ved. odboru kancelář hejtmana



4. Strategie rozvoje golfu v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  549/08/06

- souhlasí s předloženou Strategií rozvoje golfu v  Karlovarském kraji

- pověřuje vedoucího odboru regionálního rozvoje, Ing. arch. Jaromíra Musila, koordinací naplňování jednotlivých bodů strategie

- ukládá vedoucímu odboru regionálního rozvoje, Ing. arch. Jaromíru Musilovi, povinnost podávání pravidelných zpráv o průběhu naplňování strategie v časové periodě 6 měsíců

- ukládá odborům, které budou dotčeny naplňováním strategie, spolupracovat s odborem regionálního rozvoje
Termín kontroly: 14.9.2006

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



5. Projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  550/08/06

- schvaluje zpracování žádosti o poskytnutí grantu do grantového schématu „Podpora místních 
a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty 2005-2006“ v rámci Společného regionálního operačního programu, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství v projektu „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací

- jmenuje vedoucím projektu Ing. Pavla Berana, ředitele Krajského muzea Sokolov, příspěvkové organizace a hlavní kontaktní osobou Bc. Jiřího Loskota, pracovníka technicko-ekonomického rozvoje Krajského muzea Sokolov, příspěvkové organizace

- ukládá odboru regionálního rozvoje, odboru ekonomickému a odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu spolupracovat při přípravě žádosti o grant

- ukládá odboru regionálního rozvoje předložit Radě Karlovarského kraje zpracovanou žádost včetně všech příloh k závěrečnému posouzení s termínem do 23.8.2006

Termín kontroly: 19.10.2006 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 



6. Návrh loga společnosti Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  551/08/06

- bere na vědomí  předložený návrh loga Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.

- souhlasí s návrhem na změnu loga Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. a jeho užíváním od 1.1.2007
Termín kontroly: leden 2007 
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



7. Stanovení odměny ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 	p.o. – I. pol. 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  552/08/06

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Petra Želechovského ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 5.10.2006 
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 



8. Stanovení odměny ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pol. 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  553/08/06

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. Mgr. Ing. Zdeňka Kusého ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 5.10.2006 
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 



9. Stanovení odměny jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pol. 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  554/08/06

- schvaluje způsob stanovení návratné zálohy na odměnu jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. dle předloženého materiálu

- schvaluje návratnou zálohu na odměnu jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
Ing. Václava Černého ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 5.10.2006 
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 



10. Ukončení mandátní smlouvy v souvislosti s realizací stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary - 	I. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  555/08/06

- schvaluje uzavření Dohody o ukončení mandátní smlouvy ev. č. 272/2005 uzavřené dne 24. října 2005 ve znění dodatku č. 1 ev. č. 341/2005 uzavřeného dne 11. ledna 2006  

- pověřuje hejtmana kraje JUDr. Josefa Pavla podpisem Dohody o ukončení mandátní smlouvy ev. 
č. 272/2005 uzavřené dne 24. října 2005 ve znění dodatku č. 1 ev. č. 341/2005 uzavřeného dne 
11. ledna 2006  

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



11. Nařízení Karlovarského kraje o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  556/08/06

- vydává Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2006, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

- ukládá zástupci ředitele Krajského úřadu zveřejnit nařízení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje
Termín kontroly: 5.10.2006
Zodpovídá:  Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství (prvá část 		         usnesení)
  Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele Krajského úřadu (druhá část usnesení)



12. Záměr majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Rekonstrukce průtahu Nové Sedlo 
– I. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  557/08/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Rekonstrukce průtahu Nové Sedlo – I. etapa“ formou smluv o uzavření budoucích smluv darovacích dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o uzavření budoucích smluv darovacích dle předloženého návrhu a pověřit jej podpisem těchto smluv
Termín kontroly: 23.11.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský,  ředitel KSÚS KK, p.o.



13. Šestá změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  558/08/06

- schvaluje šestou změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“, uvedenou pod body 1 a 2 s účinností od 1.9.2006, dle návrhu

- schvaluje nezařazení návrhu změny uvedené pod bodem 3 do „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“, dle návrhu

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle šesté změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“

Termín kontroly: 14.9.2006

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství






14. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – záměr uzavření podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  559/08/06

- souhlasí s uzavřením předložených podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o., podnikatelkou MUDr. Miladou Sárovou a společnostmi BAU-STAV, s.r.o., Vítkova Hora s.r.o.  
a EMPIRE SPA TRAVEL s.r.o.
Termín kontroly: 19.10.2006 
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.



15. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  560/08/06

- bere na vědomí 
- závěry z provedené veřejnosprávní kontroly na místě provedené ve dnech 3 – 5. května 2006 v organizaci Mateřská škola Nejdek, Nerudova 930, okres Karlovy Vary, IČ 60611090  (příspěvková organizace Města Nejdek)
           - vyčíslení neoprávněného čerpání prostředků ze státního rozpočtu provedené oddělením financování vzdělávání Krajského úřadu Karlovarského kraje

- ukládá  na základě ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Nejdek, Nerudova 930, okres Karlovy Vary, IČ 60611090, odvod do rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 90.802,- Kč 

- povoluje úlevu z povinnosti uhradit penále v souladu s ustanovením § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
Termín kontroly:  14.9.2006
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
 

16. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  561/08/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 178/2006

- zapojení financování z Fondu budoucnosti  ve výši 1.760.000--- Kč k poskytnutí půjčky (investice 1.736.000,-- a neinvestice 24.000,--) a zapojení financování z úvěru ve výši 264.000,-- Kč k poskytnutí příspěvku  (investice 260.400,-- a neinvestice 3.600,--) do odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění  krajského předfinancování projektu „Thomas – rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“,  v rámci 6. kola výzvy SROP, opatření 3.1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech,  příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

Rozpočtovou změnu č.  179/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 38.176,- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. čtvrtletí roku 2006 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení                      je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 180/2006 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 100.000,-- 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“  ve II. etapě pro 
Ing. Vlastimila Šindeláře, Teplá.

Rozpočtovou změnu č. 181/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 62.000,-- 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. 182/2006

- přesun rozpočtových prostředků neinvestičního charakteru na investiční v rámci odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty formou investičního příspěvku dopravci Autobusy Karlovy Vary a.s. na krytí nákladů souvisejících s provozováním cyklodopravy v územním obvodu Karlovarského kraje 
a zlepšení  jejich  vybavenosti.

Rozpočtovou změnu č. 183/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 523.184.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na přímé výdaje na III. čtvrtletí 2006 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 314.540.000,--Kč, soukromé školy v částce 15.144.000,--Kč a školy 
a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 193.500.000,--Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 184/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 250.500,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci druhého kola rozvojového programu v rámci  „Státní informační  politiky ve vzdělávání pro zajišťování standardních ICT ve školách v roce 2006“ pro  školy a školská zařízení zřizovaná obcemi v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).




Rozpočtovou změnu č. 185/2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Sokolov ve výši 8.500,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Sokolov na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 186/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Karlovy Vary v celkové výši 24.900,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary  na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 187/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Ministerstva kultury České republiky ve výši 200.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii 4 – galerie fotografie Cheb  na program kulturní aktivity na podporu profesionálního výtvarného umění na projekt „Celoroční výstavní program 2006“

Rozpočtovou změnu č. 188/2006

   - navýšení příjmů a  výdajů odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 457.009,--Kč, o kterou uvedený odbor prokazatelně navýšil příjmy Karlovarského kraje. Jedná se o neinvestiční prostředky určené na krytí běžných výdajů oddělení cestovního ruchu.

Rozpočtovou změnu č.  189/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční výdaje ve výši ± 650.000,-- Kč na nákup ostatních služeb

Rozpočtovou změnu č. 190/2006

- navýšení příjmů a výdajů  Karlovarského kraje o částku 479.812,-- Kč  zapojením příjmů z prodeje služebního vozu a z pojistného plnění za havarované služební vozidlo. Finanční prostředky jsou určeny na nákup služebních vozů.

Rozpočtovou změnu č.  191/2006 

- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 9.629,-- Kč z titulu vrácení neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na zajištění dotačního programu „Podpora romských žáků středních škol na období leden – červen 2006“. Jedná se 
o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků, které byly poskytnuty školám zřizovaným Karlovarským krajem (rozpis jednotlivých škol je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 192/2006 

- navýšení příjmů a výdajů  odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 1.212.699,-- Kč. Jedná se o zapojení vrácených  nevyčerpaných finančních prostředků  za rok 2005 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nejdek. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov ve výši 1.212.699,-- Kč na investiční akci „Stavební úpravy a rekonstrukce rozvodů zdravotní instalace v budově č. 3“.
Rozpočtovou změnu č. 193/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 352.862,-- Kč. Jedná se o navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu Cheb. Finanční příspěvky budou poskytnuty snížením provozního příspěvku na 2. pololetí 2006 příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrované  střední školy Cheb.

Rozpočtovou změnu č. 194/2006 

- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 147.906,-- Kč z titulu vrácení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na realizaci rozvojového programu v rámci „Státní informační politiky ve vzdělávání pro zajišťování standardních ICT ve školách v roce 2006“. Jedná se o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků, které byly poskytnuty školám zřizovaným Karlovarským krajem (rozpis jednotlivých škol je přílohou důvodové zprávy).
Termín kontroly: 14.9.2006

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



17. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Krajské muzeum Sokolov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  562/08/06

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizaci Krajské muzeum Sokolov, Zámecká 1, ve výši 90.000,- Kč na nákup skeneru na středoformátové filmové materiály
Zodpovídá: Ing. Pavel Beran, ředitel příspěvkové organizace Krajské muzeum Sokolov



18. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  563/08/06

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- konstatuje, že 88 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.6.2006 takto:
	2 organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem, 1 se ztrátou

11 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 2 se ztrátou
	1 příspěvková organizace v oblasti dopravy hospodařila se ziskem, 1 se ztrátou
	všech 7 organizací v oblasti kultury dosáhlo zisku
60 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 3 se ztrátou

- ukládá ředitelům/ředitelkám níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření nebyly k 31.12.2006 záporné:

	Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Ústav sociální péče pro mentálně postižené „PATA“ v Hazlově
Domov důchodců v Nejdku
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Střední zdravotnická škola Cheb
Dětský domov a školní jídelna Karlovy Vary
	Školní statek Cheb
Termín kontroly: 14.9.2006
Zodpovídá: ředitelé/ředitelky uvedených příspěvkových organizací



19. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Mariánské Lázně, Poštovní 7

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  564/08/06

- schvaluje

A)
výsledek hospodaření k 30.6.2006 ve výši  	   144.830,02 Kč
	úhrn aktiv k 30.6.2006 ve výši  	        	6.697.728,60 Kč

	úhrn pasiv k 30.6.2006 ve výši                     6.697.728,60 Kč

příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Mariánské Lázně, Poštovní 7

B)	  
předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště Mariánské Lázně, Poštovní 7 (předávající) a Hotelovou školou Mariánské Lázně, Komenského 449 (nabyvatel)

C)
příděl výsledku hospodaření příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Mariánské Lázně, Poštovní 7 ve výši 144.830,02 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace Hotelové školy Mariánské Lázně, Komenského 449  
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



20. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Ústav sociální péče  pro mentálně postižené v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  565/08/06

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské, Mariánská 2, 363 01 Ostrov do výše 1.214.152,-- Kč na investiční akci „Stavební úpravy - pavilon“
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



21. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední odborné učiliště automobilní a strojírenské a Učiliště, Ostrov, Dolní Žďár 43

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  566/08/06

- schvaluje 

A)   
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2006 ve výši 127.500,37 Kč
Úhrn aktiv k 30. 6. 2006 ve výši 12.695.643,75 Kč
Úhrn pasiv k 30. 6. 2006 ve výši 12.695.643,75 Kč
Příspěvkové organizace Střední odborné učiliště automobilní a strojírenské a Učiliště Ostrov, Dolní Žďár 43.
 
B)  
Předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště automobilní a strojírenské a Učiliště Ostrov (předávající) a příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Ostrov (nabyvatel) 
C)
Příděl výsledku hospodaření Středního odborného učiliště automobilního 
a strojírenského a Učiliště Ostrov ve výši 127.500,37 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace Střední průmyslové školy Ostrov. 
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



22. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 1557, včetně budovy 	č.e. 66 v k.ú. Jáchymov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  567/08/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavební parcelu č. 1557 o výměře 107 m2 , včetně budovy s č.e. 66 umístěné na stavební parcele č. 1557 v k.ú. a obci Jáchymov, okres Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Ústavem sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské (jako prodávající na straně jedné) a manželi Pavlem a Lucií Vítkovými, trvale bytem Jáchymov, Mariánská 65E, PSČ 363 01 Ostrov (jako kupující na straně druhé),  za cenu dle znaleckého posudku vyhotoveného  znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí paní Ing. Romanou Trnkovou, ve výši celkem 220.000,-Kč (slovy: dvěstědvacettisíc korun českých) 
a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Vítkových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: Ing. Pavel Novák, ředitel Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské



23. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely 
č. 1565/5 v k.ú. Prachomety

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  568/08/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 1565/5 díl „a“ o výměře 123 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 104-90/2005 z původní pozemkové parcely 
č. 1565/5 a označena jako její díl „a“, vše v k.ú. Prachomety a obci Toužim, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a panem Pavlem Černickým, trvale bytem  Sídliště č.p. 441, PSČ 364 01 Toužim (jako kupující na straně druhé), za cenu 45,- Kč/m2, tj. 5.535,-Kč (slovy: pěttisícpětsettřicetpět korun českých) a cenu znaleckého posudku ve výši  2.309,-Kč vyhotoveného znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí paní Helenou Přibilovou  tj. celkem 7.844,-Kč (slovy: sedmtisícosmsetčtyřicetčtyři koruny české), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Pavla Černického
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- 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: 19.10.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje



24. Darování movitého majetku Karlovarského kraje - 9 ks elektrických přímotopů obci Abertamy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  569/08/06

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje 9 ks elektrických přímotopů, které jsou ve správě Středního odborného učiliště, OU a Praktické školy Nejdek, jako nástupnické příspěvkové organizace Středního odborného učiliště lesnického, OU a U Abertamy, Obci Abertamy.
Formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem zastoupeným příspěvkovou organizací.

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, OU a Praktická škola Nejdek PaedDr. Pavlu Maříkovi uzavřít s Obcí Abertamy darovací smlouvu

Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: PaedDr. Pavel Mařík, ředitel p.o. 

25. Darování movitého majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje Letišti Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  570/08/06

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, Vodorovné obrážečky KOOPP; Horizontální frézky VOLMAN; Soustruhu EE-250-0,1, který je ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Loket Letišti Karlovy Vary s.r.o.  

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, Hrotové brusky SWA 10; která je ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Loket Letišti Karlovy Vary s.r.o.  
Formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje, Zemědělského kolového traktoru ZETOR  721, který byl ve správě příspěvkové organizace Středního odborného učiliště lesnického, OU a U Abertamy (nástupnická organizace Střední odborné učiliště, OU a Praktická škola Nejdek)  Letišti Karlovy Vary s r.o. 
Formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket uzavřít s Letištěm Karlovy Vary s.r.o. darovací smlouvu dle 1. a 2. odstavce

Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: Ing. Dana Krulišová, ředitelka p.o. Střední průmyslová škola Loket



26. Centrální evidence majetku - pasportizace nemovitostí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  571/08/06

- schvaluje záměr realizace informačního systému centrální evidence nemovitostí Karlovarského kraje dle návrhu
Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: PhDr. Mgr.  Vratislav Smoleja, vedoucí odboru majetkoprávního



27. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Junior Dixielandu Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně pro účast na jazzovém festivalu Wagga-Wagga v Austrálii

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  572/08/06

- projednala  žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Junior Dixielandu Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně pro účast na jazzovém festivalu Wagga-Wagga v Austrálii pana Bedřicha Smrčky

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příspěvek ve výši 20 000,- Kč
Termín kontroly: 14.9.2006  

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



28. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje FORNICA GRAPHICS s.r.o. na vydání publikace Po stopách Rudolfa Welse

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  573/08/06

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje dle doporučení odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, FORNICA GRAPHIC s.r.o. na projekt „Po stopách Rudolfa Welse“ ve výši 30 000,- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – předpis Rady Karlovarského kraje č. 07/2004

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušnou smlouvu
Termín kontroly: 14.9.2006  

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



29. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  574/08/06

- stanovuje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za I. pololetí roku 2006 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 5.10.2006

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



30. Smlouvy o partnerství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  575/08/06

- schvaluje Smlouvu o partnerství na akci „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje“

- schvaluje Smlouvu o partnerství na akci „Publikace Lázeňství Karlovarského kraje“
- schvaluje Smlouvu o partnerství na akci „Kroky slavných v regionu Karlovarském“

- pověřuje Ing. Behenského podpisem těchto tří smluv
Termín kontroly:  14.9.2006
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



31. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  576/08/06

- schvaluje výše  odměn ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí  roku 2006 v částkách dle návrhu
Termín kontroly: 5.10.2006
Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



32. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za 1. pololetí roku 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  577/08/06

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za  I. pololetí roku 2006 v částkách dle návrhu

- schvaluje odměny ředitelům záchranných služeb za II. pololetí roku 2005 v částkách dle návrhu      

Zodpovídá: Ing. Josef Bernátek, vedoucí odboru zdravotnictví




33. Vyjádření Karlovarského kraje ke zjišťovacímu řízení záměru „Sklad nebezpečných 
a ostatních odpadů Chodov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  578/08/06

- projednala  předložené oznámení záměru „Sklad nebezpečných a ostatních odpadů Chodov“ oznamovatele ELIOD Servis, s.r.o. a se záměrem souhlasí bez připomínek. Další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, není požadováno.
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství




34. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  579/08/06

- schvaluje poskytnutí částky 117.499,- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeném v tabulce č. 1 důvodové zprávy
Termín kontroly:  14.9.2006
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



35. Projednání vyhlášení volných dnů řediteli škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  580/08/06

- bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou ředitelé škol oprávněni vyhlásit v období školního vyučování ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a že pokud se nejedná o nepředvídatelné situace jsou podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, povinni projednat vyhlášení volných dnů s žáky a zřizovatelem 

- projednala návrhy ředitelů škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, na vyhlášení volných dnů ve školním roce 2006/2007 dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele škol o tomto usnesení

Termín kontroly: 14.9.2006 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



36. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na činnost a provoz Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska a Informačního centra pro mládež

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



37. Snížení osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola 
a vyšší 	odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  581/08/06

- schvaluje snížení osobního příplatku PhDr. Evě Průchové, ředitelce příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, a to na dobu tří měsíců, v nichž nebude pobírat náhrady platu nebo dávky nemocenského pojištění, ve výši dle přílohy zprávy
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly související se snížením osobního příplatku   

Termín kontroly: 14.9.2006  

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



38. Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  582/08/06

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov ve složení:
Předseda komise:	Ing. Martina Klánová
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
Členové komise:	Ing. Kamil Řezníček
			uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství
			RNDr. Petr Horký
			náměstek hejtmana Karlovarského kraje
RNDr. Jiří Neumann
ředitel příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary 
Ing. Jaroslava Štěpánková
školní inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce

- pověřuje paní Marii Majdlovou funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit plnění úkolů spojených se jmenováním členů konkursní komise
Termín kontroly: 14.9.2006
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



39. Uzavření smluv o partnerské spolupráci v oblasti školství s účastí Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  583/08/06

- schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci „Evropského projektu koordinovaného vzdělávání odborných učitelů“ mezi Karlovarským krajem, příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Ostrov, obchodní společností Škoda Auto a.s. a obchodní společností Robert Bosch odbytová, s.r.o., dle přílohy zprávy

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerské spolupráci - Projekt IQ AUTO mezi Karlovarským krajem, příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Ostrov, obchodní společností WITTE Nejdek, spol. s r.o. a Úřadem práce v Karlových Varech, dle přílohy zprávy
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit obě smlouvy k podpisu
hejtmanovi a realizovat úkoly z nich vyplývající

Termín kontroly: 5.10.2006 
	
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



40. Čestné prohlášení Karlovarského kraje jako zřizovatele příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  584/08/06

- schvaluje čestné prohlášení Karlovarského kraje jako zřizovatele příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit čestné prohlášení k podpisu hejtmanovi  

Termín kontroly: 14.9.2006  
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



41. Personální zajištění agend a činností KÚ KK od 1.1.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  585/08/06

- souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu od 1.1.2007 o 38 zaměstnanců z toho: 

	od 1.1.2007 na výkon agend státní správy a samosprávy 19 zaměstnanců

dočasně pouze pro období od 1.1.2007 do 31.12.2013 na výkon agend EU o 13 zaměstnanců
od 1.1.2007 na 6 dohod konaných mimo pracovní poměr

- stanovuje  od 1.1.2007 počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu celkem ve výši 337 zaměstnanců 

- souhlasí v rámci stanoveného počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu s uzavřením dohod konaných mimo pracovní poměr a pověřuje ředitele podpisem těchto dohod
Termín kontroly: červen 2007
Zodpovídá:  Miroslav Očenášek, vedoucí odboru kancelář ředitele 






42.  Různé

a) Schválení výběrové komise – výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  586/08/06

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
Ing. Jan Zborník  (první náměstek hejtmana) - předseda
Ing. Roman Rokůsek (KÚKK) - člen
Ing. arch. Jaromír Musil (KÚKK) - člen
Mgr. Lubomír Novotný (KÚKK) – náhradník
Ing. Irena Ptáčková (KÚKK) - náhradník

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit  úkoly spojené se jmenováním výběrové komise
Termín kontroly: 14.9.2006
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 



b) Žádost o revokaci usnesení rady kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  587/08/06

- zamítá žádost o revokaci usnesení rady kraje č. RK 545/07/06 ze dne 31.7.2006

- schvaluje text odpovědi Sdružení RAILTRANS KV dle předloženého návrhu, ve kterém je zdůvodněno zamítnutí žádosti o provedení revokace usnesení rady kraje č. RK 545/07/06 
a zamítnutí potvrzení účasti Sdružení RAILTRANS KV 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, 144, 145, 161, 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010 včetně zamítnutí žádosti o postup zadavatele dle ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství  Ing. Milana Nováka odesláním schváleného textu odpovědi Sdružení RAILTRANS KV
Termín kontroly: 14.9.2006
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



c) Příspěvek Karlovarského kraje občanskému sdružení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  588/08/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku občanskému sdružení „Monitorovací a podpůrný výbor pro výstavbu rychlostní silnice R6“, a to ve výši 60 000,- Kč


