Usnesení z 39. řádného jednání RKK dne 5.10.2006
5.10.2006                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 20)
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 39. řádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 5. října 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 12:05 do 13:25 hodin 


Přítomni:                   JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský
                                  (od12:45 hod.), Mgr. Volavková, Ing. Orálek, Ing.Řezníček (celkem 8 radních)
Omluveni:	        Ing. Mutinský
Jednání řídil:             JUDr. Pavel
Další zúčastnění:      Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:                   J. Kopál 
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.




A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.10.2006		RK 671/10/06
  2.	Grantová schémata Karlovarského kraje 2005 – 2006 v rámci SROP – opatření 	RK 672/10/06
	3.2 a podopatření 4.1.2 – schválení akcí v rámci 1. kola výzvy 
  3.	Změna jmenovaného náhradníka do Česko-bavorského a Česko-saského 		RK 673/10/06
	lokálního řídícího výboru 	Dispozičního fondu/Fondu malých projektů Iniciativy 
	Interreg IIIA v regionu Egrensis
  4.	Projekt Partnerství pro budoucnost - návrhy dodatků ke Smlouvě o partnerství 	RK 674/10/06
	a vzájemné spolupráci upravující vztahy s partnerem, u něhož bylo zřízeno 
	pracovní místo manažera území
  5.	Informace o realizovaných aktivitách projektu „Partnerství pro budoucnost“	RK 675/10/06
  6.	Pověření Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s. zpracováním vyhledávácí 	staženo
	studie vhodných firem pro klastr zabývající se environmentálním přístupem 
	k odpadům a jejich využití jako druhotných surovin při výrobě
  7.    Schválení zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Školení 	RK 676/10/06
         široké odborné veřejnosti“ a 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 
  8.	Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK 677/10/06
	osobní dopravě k zabezpečení základní dopravní obslužnosti Karlovarského 
	kraje
  9.	Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 04/2007 – 10/2010 	RK 678/10/06
10.	Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti 	RK 679/10/06
	s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy 
	v Karlovarském kraji 
11.	Prodej DHM a DDHM, který KSÚS KK, p. o. nepotřebuje ke své činnosti		RK 680/10/06
12.	Osmá změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 	RK 681/10/06
	dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“
13.	Schválení dodatku č. 1 Smlouvy č. S-430-204/2005 o financování projektu 	RK 682/10/06
	Modernizace letiště Karlovy Vary – I. etapa
14.	Rozpočtové změny								RK 683/10/06
15.	Alokace finančních prostředků veřejné sbírky za účelem zmírnění následků 	RK 684/10/06
	škod způsobených povodněmi v roce 2006
16.	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové 		RK 685/10/06
	organizace Střední odborné učiliště řemesel Cheb, Komenského 29
17.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Ústav sociální 	RK 686/10/06
	péče pro mentálně postižené v Mariánské
18.	Finanční a odpisový plán příspěvkové organizace Agentura projektového 		RK 687/10/06
	a dotačního managementu Karlovarského kraje  na rok 2006
19.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 688/10/06
	pro příspěvkovou organizaci Základní škola praktická a základní škola speciální 
	Sokolov, Žákovská 716/1
20.	Bezúplatný převod software WebToDate na město Sokolov			RK 689/10/06
21.	Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje – II. pololetí			RK 690/10/06
22.	Prodej movitého majetku kraje – služební automobily Renault Laguna a Škoda 	RK 691/10/06
	Octavia Elegance 1,9 TDI
23.	Partnerská smlouva s Infocentrem města Karlovy Vary				RK 692/10/06
24.	Změna usnesení rady kraje č. RK 492/07/06 ze dne 10.7.2006			RK 693/10/06
25.	Výsledky veřejnoprávní  kontroly u příspěvkové organizace Ústav sociální 	RK 694/10/06
	péče pro mentálně postižené v Radošově a přijetí opatření ke zjištěným 
	nedostatkům		
26.	Informace o hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s. za I. pololetí 2006	RK 695/10/06
27.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje 		RK 696/10/06
	na rok 2006
28.	Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	RK 697/10/06
	organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná 
	škola Karlovy Vary
29.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým 		RK 698/10/06
	organizacím vykonávajícím činnost základních uměleckých škol zřizovaným 
	Karlovarským krajem
30.	Partnerství Karlovarského kraje v projektu „Vzdělávání on-line“			RK 699/10/06
31a)  Termíny jednání rady kraje a zastupitelstva kraje v roce 2007			RK 700/10/06
31b)  Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 659/09/06 			staženo
         ze dne 14.9.2006
31c)  Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 660/09/06 			staženo
         ze dne 14.9.2006
31d)  Jmenování ředitele příspěvkové organizace – Domov důchodců v Nejdku		RK 701/10/06






31e)  Výjimka z Pravidel pro správu majetku kraje a prodej movitého majetku 		RK 702/10/06
         ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě příspěvkové organizace 
         Školní statek Cheb
31f)  Uzavření kupní smlouvy jejímž předmětem je prodej sídla Krajského muzea 	RK 703/10/06
Karlovy Vary č.p. 463 v k.ú. a obci Karlovy Vary










           JUDr. Josef Pavel v. r. 	                                  Mgr. Ellen Volavková v. r.
                      hejtman				           		ověřovatel
 	 Karlovarského kraje						      




































A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-    Mgr. Ellen Volavkovou
-    RNDr. Petra Horkého



B)  Schválení programu jednání

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

Rozšíření bodu č. 14 o:

Rozpočtovou změnu č. 248/2006 a rozpočtovou změnu č. 249/2006


Rozšíření  programu o:

bod č. 31 a)	Termíny jednání rady kraje a zastupitelstva kraje v roce 2007

bod č. 31 b)	Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 659/09/06 ze dne 14.9.2006

bod č. 31 c)	Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 660/09/06 ze dne 14.9.2006

bod č. 31 d)	Jmenování ředitele příspěvkové organizace – Domov důchodců v Nejdku

bod č. 31 e)	Výjimka z Pravidel pro správu majetku kraje a prodej movitého majetku ve vlastnictví 		Karlovarského kraje ve správě příspěvkové organizace Školní statek Cheb

bod č. 31 f) 	Uzavření kupní smlouvy jejímž předmětem je prodej sídla Krajského muzea Karlovy 		Vary č.p. 463 v k.ú. a obci Karlovy Vary

Stažení z programu:

bod č. 6 	Pověření Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s. zpracováním vyhledávácí
			studie vhodných firem pro klastr zabývající se environmentálním přístupem 
			k odpadům a jejich využití jako druhotných surovin při výrobě

bod č. 31 b)	Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 659/09/06 ze dne 14.9.2006

bod č. 31 c)	Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 660/09/06 ze dne 14.9.2006



1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.10.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  671/10/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.10.2006
Zodpovídá: Mgr. David Korba, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí



2. Grantová schémata Karlovarského kraje 2005 – 2006 v rámci SROP – opatření 3.2 
a podopatření 4.1.2 – schválení akcí v rámci 1. kola výzvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  672/10/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení akce, jimž bude poskytnut grant, náhradní akce a akce, které nebudou podpořeny v rámci grantových schémat v opatření 3.2 
a podopatření 4.1.2 SROP

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vydání závazného příslibu spolufinancování akcí v rámci grantových schémat v opatření 3.2 a podopatření 4.1.2 a dle výše předepsaného spolufinancování ze strany Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit vedoucímu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu splnit podmínky Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu 
a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) pod č.j. 8407/2005-34

Termín kontroly: I. čtvrtletí 2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



3. Změna jmenovaného náhradníka do Česko-bavorského a Česko-saského lokálního řídícího výboru Dispozičního fondu/Fondu malých projektů Iniciativy Interreg IIIA v regionu Egrensis

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  673/10/06

- souhlasí s předloženým návrhem na změnu jmenovaného náhradníka do Česko-bavorského a Česko-saského lokálního řídícího výboru Dispozičního fondu/fondu malých projektů Iniciativy Interreg IIIA v regionu Egrensis

- jmenuje Ing. Lucii Hrbkovou náhradnicí do tohoto výboru 

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



4. Projekt Partnerství pro budoucnost - návrhy dodatků ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci upravující vztahy s partnerem, u něhož bylo zřízeno pracovní místo manažera území

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  674/10/06

- souhlasí s návrhy dodatků ke Smlouvám o partnerství a vzájemné spolupráci a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontroly: leden 2007

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



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  675/10/06

- schvaluje realizaci aktivit projektu „Partnerství pro budoucnost“:

	Školení široké odborné veřejnosti – navýšení nákladů na 6 200 000,- Kč bez DPH

	Mezinárodní konference „Budoucnost 2006“ - předpokládané náklady 90 000,- Kč

Open Days Brusel 2006 - předpokládané náklady 346 000,- Kč
Veletrh „Golf Europe 2006“ - předpokládané náklady 65 000,- Kč
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



6. Pověření Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s. zpracováním vyhledávácí studie vhodných firem pro klastr zabývající se environmentálním přístupem k odpadům a jejich využití jako druhotných surovin při výrobě

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



7. Schválení zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Školení široké odborné veřejnosti“a 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  676/10/06

- schvaluje vyloučení uchazečů
	Gradua-CEGOS, s. r. o. 

IQ AGENCY s. r. o.  
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Školení široké odborné veřejnosti“ z důvodu, že doručené nabídky byly neúplné

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Školení široké odborné veřejnosti“ z důvodu neúplnosti všech doručených nabídek

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

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- 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



8. Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  677/10/06

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 124/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení základní dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 9.11.2006

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



9. Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 04/2007 – 10/2010 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  678/10/06

- schvaluje zadání veřejné zakázky „Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 04/2007 – 10/2010 “ formou otevřeného řízení

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání této veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu 

- jmenuje tyto členy hodnotící komise a jejich náhradníky:

		1. člen: Bc. Radomil Gold		1. náhradník: Mgr. Luděk Sequens
		2. člen: Radomil Havrda		2. náhradník: René Bolvari
		3. člen: Ing. Václav Hanzl		3. náhradník: RNDr. Pavel Vanoušek
		4. člen: Ing. Josef Malý		             4. náhradník: Josef Murčo
		5. člen: Ing. Milan Novák		5. náhradník: Ing. Jan Masopust
		6. člen: Ing. Bohuslav Schneider	6. náhradník: František Malár
		7. člen: Ing. Petr Šťovíček		7. náhradník: Vlasta Kupská
Termín kontroly: leden 2007

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



10. Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských 	sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  679/10/06

- ruší Sazebník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene k silnicím druhých a třetích tříd 
v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí

- schvaluje Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji  
Termín kontroly: 9.11.2006 

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



11. Prodej DHM a DDHM, který KSÚS KK, p. o. nepotřebuje ke své činnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  680/10/06

- souhlasí s navrhovaným prodejem dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého drobného hmotného majetku, který Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. nepotřebuje ke své činnosti, dle návrhu
Termín kontroly:  7.12.2006 

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



12. Osmá 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  681/10/06
- schvaluje osmou změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“, s účinností od 1. září 2006, dle návrhu

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

Termín kontroly: 9.11.2006

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



13.	Schválení dodatku č. 1 Smlouvy č. S-430-204/2005 o financování projektu Modernizace letiště 	Karlovy Vary – I. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  682/10/06

- souhlasí se zněním dodatku č. 1 a přílohou č. 3 smlouvy o financování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – I. etapa“ v rámci Operačního programu Infrastruktura, priorita 1, opatření 1.3 dle návrhu 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o financování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – I. etapa“ v rámci Operačního programu Infrastruktura, priorita 1, opatření 1.3 dle návrhu 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla podpisem dodatku č. 1 a  přílohy č. 3 smlouvy o financování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – I. etapa“ v rámci Operačního programu Infrastruktura, priorita 1, opatření 1.3
 
Termín kontroly: 7.12.2006 
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



14. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  683/10/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 225/2006
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 110.588,95 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování grantových projektů Karlovarského kraje OP RLZ opatření 3.3 „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“. 

Rozpočtovou změnu č.  226/2006

 -  navýšení příjmů a výdajů  Karlovarského kraje o částku 149.979,50  Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost České rybářství, s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně.

Rozpočtovou změnu č. 227 /2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 4.120.726,-Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků, které Karlovarský kraj obdržel od  celních úřadů za  odběr podzemní vody (výši těchto prostředků vyměřila Česká inspekce životního prostředí). Finanční prostředky budou převedeny do Fondu vodohospodářské havárie.

Rozpočtovou změnu č. 228/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 55.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a  zastupitelstev obcí v roce 2006.

Rozpočtovou změnu č. 229/2006

- přesun rozpočtových prostředků z  ekonomického odboru do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 781.000,--Kč  jako dotaci na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a to částku 577.000,-- Kč  jako neinvestiční výdaje a částku 204.000,-- Kč jako investiční výdaje.

Rozpočtovou změnu č. 230/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 168.304,--Kč jako investiční příspěvky pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí. 

Rozpočtovou změnu č. 231/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Ministerstva kultury České republiky ve výši 150.000,-- 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.  232/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 71.398,- 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 II. čtvrtletí 2006 (rozdělení dotace na jednotlivé subjekty je uvedeno v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 233/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 500.000,--Kč jako příspěvek pro územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu pro Karlovarský kraj v Lokti, a to 300.000,-- Kč jako neinvestiční výdaje a 200.000,-- Kč jako investiční výdaje. 

Rozpočtovou změnu č. 234/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 104.559,--- Kč.  Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výkonů, opatření a příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006. 

Rozpočtovou změnu č. 235/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 350.000,-- Kč. Jedná se o navýšení mzdových nákladů o 250.000,-- Kč z důvodu úpravy platů zdravotních sester a navýšení příspěvku na provoz o 100.000,-- Kč z důvodu vyšší spotřeby energie pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov důchodců v Nejdku.

Rozpočtovou změnu č. 236/2006

- 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. 237/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 100.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Město Cheb na vybudování památníku na počest obětem, které přišly o život při pokusech o přechod státní hranice před rokem 1989.

Rozpočtovou změnu č. 238/2006

 -  navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.050,--  Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu škody způsobenou zvláště chráněným živočichem rysem ostrovidem, na základě žádosti p. Ivany Pánkové,bytem Verušice 5,  Žlutice.

Rozpočtovou změnu č. 239/2006

- navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 149.883,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření.

Rozpočtovou změnu č. 240/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.800,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Chebu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnickou školu v Chebu  na  zřízení společensky účelného pracovního místa

Rozpočtovou změnu č. 241/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 409.893,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Hodina“ na III. čtvrtletí 2006 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 386.683,--Kč, soukromé školy v částce 5.400,--Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 17.810,--Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 242/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši  ± 64.000,-- Kč a navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.312.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění realizace projektu „Rozvojový program podpory vzdělávání v gymnáziích“ pro soukromé školy v částce 96.000,--Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 1.280.000,--Kč.  
Rozpočtovou změnu č. 243/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 13.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258   k zajištění realizace projektu „Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006“.

Rozpočtovou změnu č. 244/2006 

- navýšení příjmů a výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 186,-- Kč a přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 39.814,-- Kč z titulu navýšení provozního příspěvku  pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu pedagogickou, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary  na dofinancování 39. ročníku soutěže Poema 2006. Jedná se o vratky škol z roku 2005 a 2006.

Rozpočtovou změnu č. 245/2006 

- snížení rozpočtu příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.548,-- Kč. Jedná se o snížení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Karlovarského kraje Středního odborného  učiliště Toužim a snížení příspěvku na provoz  této organizaci na rok 2006 ve stejné výši.

Rozpočtovou změnu č. 246/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  ± 500.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Město Aš na vybudování infrastruktury Integrovaného záchranného systému v Aši.

Rozpočtovou změnu č. 247/2006

- navýšení příjmů a výdajů  odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 1.605.429,-- Kč. Jedná se o vrácení 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 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov na přidělení neinvestičních prostředků na  II. etapu výměny oken.

Rozpočtovou změnu č. 248/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 105.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva obrany České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov-penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart na realizaci projektu „Poskytnutí zlepšených podmínek pobytu a nadstandardní úrovně poskytování sociálních služeb oprávněným osobám podle zákona“.

Rozpočtovou změnu č. 249/2006

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 9.000.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na zřízení dvou opěrných zdí na silnici II/221.
Termín kontroly: 9.11.2006

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

15. Alokace finančních prostředků veřejné sbírky za účelem zmírnění následků škod způsobených povodněmi v roce 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  684/10/06

- schvaluje poskytnutí výtěžku veřejné sbírky ve výši 9.200,18 Kč obci Stráž nad Ohří 

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku na zmírnění následků škod způsobených povodněmi v roce 2006 
Termín kontroly: leden 2007
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



16. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel Cheb, Komenského 29

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  685/10/06

- schvaluje
A)
výsledek hospodaření k 30.6.2006 ve výši      67,08 Kč
	úhrn aktiv k 30.6.2006 ve výši  	 11.128.617,15 Kč

	úhrn pasiv k 30.6.2006 ve výši 	 11.128.617,15 Kč


příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel Cheb, Komenského 29

B)	  
předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště řemesel Cheb, Komenského 29 (předávající) a Integrovanou střední školou Cheb, Obrněné brigády 6 (nabyvatel)

C)
příděl výsledku hospodaření příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel Cheb, Komenského 29 ve výši 67,08 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace Integrované střední školy Cheb, Obrněné brigády 6 
 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  686/10/06

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské, Mariánská 2, 363 01 Ostrov, ve výši 453.369,-- Kč na investiční akci „Altán s bezbariérovým přístupem“
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



18. Finanční a odpisový plán příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu 	Karlovarského kraje  na rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  687/10/06

- schvaluje neinvestiční příspěvek příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje na rok 2006 ve výši 945 000,- Kč

- schvaluje investiční příspěvek na rok 2006 ve výši 490 000,- Kč

- schvaluje finanční plán příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje na rok 2006 s celkovým hospodářským výsledkem  0,- Kč 

- schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje na rok 2006 
Termín kontroly: 9.11.2006
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



19. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov, Žákovská 716/1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  688/10/06

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizaci Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov, Žákovská 716/1 ve výši 120.000,- Kč na nákup projekční a prezentační techniky
Zodpovídá: Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka příspěvkové organizace 



20. Bezúplatný převod software WebToDate na město Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  689/10/06

- schvaluje, v souladu s pravidly pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným movitým majetkem  č. PR 02/2001, bezúplatný převod software WebToDate na město Sokolov

- ukládá vedoucímu odboru informatiky ve spolupráci s majetkoprávním odborem zajistit  realizaci převodu software WebToDate na město Sokolov
Termín kontroly: leden 2007
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky



21. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje – II. pololetí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  690/10/06

- schvaluje plány práce:
		
		Komise pro životní prostředí
		Komise pro vnější vztahy
		Komise pro posuzování žádostí o financování ze státního rozpočtu
		Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch					
Zodpovídá: Mgr. David Korba, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí



22. Prodej movitého majetku kraje – služební automobily Renault Laguna a Škoda Octavia Elegance 1,9 TDI

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  691/10/06

- schvaluje návrh majetkoprávního odboru a Likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, naložit s movitým majetkem kraje, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje - služebními automobily - Škoda Octavia Elegance 1,9 TDI, SPZ 1K2 04-02 
a Renault Laguna SPZ KVM 48-04 tak, že bude úplatně převeden cizí osobě za cenu nejvyšší v místě a čase obvyklou
Termín kontroly:   23.11.2006

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru 
                     Mgr. David Korba, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí



23. Partnerská smlouva s Infocentrem města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  692/10/06

- schvaluje Smlouvu o partnerství na projektu „Karlovarský kraj – Kongresová destinace“

- pověřuje Ing. Jiřího Behenského podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 9.11.2006
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


24. Změna usnesení rady kraje č. RK 492/07/06 ze dne 10.7.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  693/10/06

- mění usnesení rady kraje č. RK 492/07/06 ze dne 10. 7. 2006 tak, že se vypouští 2. odstavec
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 



25. Výsledky veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  694/10/06

- bere na vědomí závěry z provedené veřejnosprávní kontroly na místě č.j. 191/KN/06 provedené 
u příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově
 
- ukládá na základě ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově, odvod do rozpočtu Karlovarského kraje neoprávněně použitých finančních prostředků určených na provoz organizace ve výši 65 450,- Kč spolu s penále ve výši 
1 promile denně, nejvýše však do výše této částky
Termín kontroly: 23.11.2006
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
		


26. Informace o hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s. za I. pololetí 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  695/10/06

- bere na vědomí Informaci o hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s. za I. pololetí 2006
Zodpovídá:  Mgr. David Hanzl, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.        
                      Ing. Vladimír Keřka, člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.



27. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  696/10/06

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy zprávy

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy zprávy
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto finančního příspěvku

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly:  únor 2007
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu 



28. Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  697/10/06

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary ve složení:

předseda komise:	Ing. Martina Klánová
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
členové komise:	Ing. Kamil Řezníček
			uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství – 			člen určený zřizovatelem
			RNDr. Petr Horký
			náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
RNDr. Zdeněk Papež
ředitel příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Věra Houdková
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
Mgr. Jaroslav Šafránek
ředitel Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Mgr. Břetislav Svoboda
člen školské rady

- pověřuje Mgr. Evu Maršíkovou funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly související se jmenováním členů konkursní komise
Termín kontroly: 9.11.2006
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



29. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost základních uměleckých škol zřizovaným Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  698/10/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku  z  rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost základních uměleckých škol zřizovaným Karlovarským krajem:

	Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

	neinvestiční příspěvek							  50.000,-- Kč
	Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

	neinvestiční příspěvek							  70.000,-- Kč
	Základní umělecká škola Nová Role

	neinvestiční příspěvek							100.000,-- Kč
	Základní umělecká škola Žlutice 

		investiční příspěvek							100.000,-- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 23.11.2006 
	
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



30. Partnerství Karlovarského kraje v projektu „Vzdělávání on-line“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  699/10/06

- souhlasí s nefinančním partnerstvím Karlovarského kraje v projektu „Vzdělávání on-line“ na získání finanční podpory z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů předkládaném Evropským jazykovým gymnáziem, s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit prohlášení o partnerství 
v tomto projektu k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 9.11.2006

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



31. Různé

a) Termíny jednání rady kraje a zastupitelstva kraje v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  700/10/06

- bere na vědomí níže uvedené termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2007:

měsíc			RADA		   ZASTUPITELSTVO
LEDEN			11.,   18.		25.
ÚNOR		  	  1.,   22.		-
BŘEZEN		 	  8.,   22.		15.
DUBEN		   	  5.,   26.		19.
KVĚTEN			10.,   24.		-
ČERVEN	 	  	  7.,   14.		21.
ČERVENEC	  	12.,   26.		-
SRPEN			 9.			-
ZÁŘÍ		  	 6.,   13.		20.
ŘÍJEN		  	 4.,   18.		-
LISTOPAD		 8.,   22.		-
PROSINEC	  	 6.			13.

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí



b) Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 659/09/06 ze dne 14.9.2006

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



c) Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 660/09/06 ze dne 14.9.2006

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



d) Jmenování ředitele příspěvkové organizace – Domov důchodců v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  701/10/06

- jmenuje  do funkce ředitele příspěvkové organizace – Domov důchodců v Nejdku JUDr. Zuzanu Blažkovou s účinností od 16.10.2006

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu výše jmenovaného ředitele

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu  realizovat úkoly spojené s výše uvedenou skutečností

Termín kontroly: 9.11.2006

Zodpovídá: Ing. Tomsová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kancelář ředitele 



e) Výjimka z Pravidel pro správu majetku kraje a prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě příspěvkové organizace Školní statek Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  702/10/06

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem Karlovarského kraje, který je ve správě Školního statku Cheb, a to traktorem Zetor 16245, SPZ CH 32-43 tak, že tento majetek nebude nabízen příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje k bezúplatnému převodu, ale bude úplatně převeden jinému zájemci o koupi.

- schvaluje prodej movitého majetku: Traktor Zetor 16245, SPZ CH 32-43,a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do vlastnictví pana Rudolfa Stárka, Povodí 4, 351 34 Skalná, distributora Massey Ferguson s tím, že finanční prostředky ve výši předpokládané kupní ceny 300.000,-Kč zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci.

Termín kontroly:   7. 12. 2006

Zodpovídá: Ing. Horčička, ředitel Školního statku Cheb



f) Uzavření kupní smlouvy jejímž předmětem je prodej sídla Krajského muzea Karlovy Vary č.p. 463 v k.ú. a obci Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  703/10/06

- schvaluje podmínky kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a společností BAU - STAV, společnost s ručením omezeným, IČ 147 05 877, se sídlem Loketská 344/12, 360 06  Karlovy Vary, zastoupenou jednatelem Ing. Milanem Špičkou (jako kupující na straně druhé), jejímž předmětem je prodej sídla Krajského muzea Karlovy Vary – budovy č.p. 463 na pozemku p.č. 1238, vč. pozemků p.č. 1238 o výměře 264 m2 a p.č. 1234 o výměře 418 m2, vše v k.ú. Karlovy Vary ve znění dle návrhu.

Termín kontroly:  7.12.2006

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




