Usnesení z 44. řádného jednání RKK dne 9.11.2006
9.11.2006                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 24)
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

ze 44. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 9. listopadu 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od  9:00 do 11:15 hodin 


Přítomni:                   JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský,
                                  Mgr. Volavková, Ing. Mutinský (celkem 7 radních)
Omluveni:	        Ing. Orálek, Ing. Řezníček
Jednání řídil:             Ing. Zborník (od 9:00 do 9:45 hod.), JUDr. Pavel (od 9:45 do 11:15 hod.)
Další zúčastnění:      Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:                   J. Kopál, Ing. Vršecká 
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 748/11/06
  2.	Grantové schéma Karlovarského kraje v rámci SROP –  podopatření 4.1.2 	RK 749/11/06
	– Informace o snížení grantu akci „Propagace cestovního ruchu Karlovarského 
	kraje Jaro 2006“ realizované žadatelem Karlovarský suvenýr s.r.o.
  3.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP				RK 750/11/06
	- opatření 1.1 – schválení dokumentace pro 4. kolo výzvy,
	- opatření 3.2 a podopatření 4.1.2 – schválení dokumentace pro 2. kolo 
	výzvy 2005 – 2006
  4.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – schválení vzorových 	RK 751/11/06
	smluv o poskytnutí grantu mezi Karlovarským krajem a konečnými uživateli 
  5.	Memorandum o spolupráci v rámci Finančních mechanismů Evropského 		RK 752/11/06
	hospodářského prostoru a 	Norska 
  6.	Program obnovy venkova pro rok 2006 – změna v realizované akci		RK 753/11/06
  7.	Pověření Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s. zpracováním vyhledávací 	RK 754/11/06
	studie vhodných firem pro klastr zabývající se environmentálním přístupem 
	k odpadům a jejich využití jako druhotných surovin při výrobě
  8.	Informace o obsazení pozice zástupce ředitele Úřadu Regionální rady regionu 	RK 755/11/06
	soudržnosti severozápad se sídlem v Ústí nad Labem
  9.	Odsouhlasení výsledků jednacího řízení k uzavření smluv o závazku veřejné 	RK 756/11/06	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, 148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 
	do 31.12.2010
10.	Žádost autobusového dopravce zajišťujícího závazek veřejné služby 		RK 757/11/06
	o prominutí smluvní pokuty
11.	Výsledky veřejnosprávní kontroly u dopravce Jaroslav Havlíček 			RK 758/11/06
12.	Změna č. 2 provozního plánu KSÚS KK, p. o. na rok 2006			RK 759/11/06
13.	Devátá změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 	RK 760/11/06
	dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“
14.	Seznam tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního 	RK 761/11/06
	obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007
15.	Desátá změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 	RK 762/11/06
	dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“
16.	Seznam linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního 	RK 763/11/06
	obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007
17. 	Rozpočtové změny								RK 764/11/06
18.	Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Základní škola Ostrov, 	RK 765/11/06
	Májová 997
19.	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích 	RK 766/11/06
	orgánů společnosti 
20.	Uznání dluhu ve výši 3.000.000,- Kč						RK 767/11/06
21.	Schválení navýšení mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Ústav 	RK 768/11/06
	sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově
22.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Ústav sociální 	RK 769/11/06
	péče pro mentálně postižené v Mariánské
23.	Schválení navýšení mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Krajský 	RK 770/11/06
	dětský domov pro děti do 	3 let, Aš
24.	Prominutí pohledávek – Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna 		RK 771/11/06
	Horní Slavkov
25.	Změna účelu použití investičních prostředků – Krajské muzeum Sokolov 		RK 772/11/06
	a Galerie výtvarného umění v Chebu
26.	Nařízení odvodu z investičního fondu a zvýšení provozního příspěvku 		RK 773/11/06
	příspěvkovým organizacím ve stejné výši
27.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 774/11/06
	- Střední průmyslová škola Ostrov
28.	Odepsání nákladů na zmařenou investici - Střední zdravotnická a vyšší 		RK 775/11/06
	odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2
29.	Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě o správě a údržbě majetku ev. číslo 113/2005	RK 776/11/06
30.    Odvolání a jmenování člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch		RK 777/11/06
31.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK 778/11/06
	- nemovitosti v k.ú. Chlum u Novosedel
32.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK 779/11/06
	příspěvkovým organizacím
33.	Dohoda o uznání dluhu a jeho splácení – Romana Hadrovská, restaurace		RK 780/11/06 
	„Zlatý sklípek“, Mariánské Lázně, Poštovní 55 
34.	Schválení zástupce ředitele příspěvkové organizace Domova důchodců 		RK 781/11/06
	v Chebu, Dragounská 12, 350 02 Cheb
35.	Smlouva o nefinančním partnerství a vzájemné spolupráci Karlovarského 		RK 782/11/06
	kraje za účelem realizace 	projektu Operačního programu Rozvoj lidských 
	zdrojů: Vytvoření a rozvoj sítě environmentálních informačních a poradenských 
	center v Karlovarském kraji
36.	Vyjádření kraje k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení 		RK 783/11/06
	„Odchovna kuřic Krásná“, společnosti MAVEX Cheb, spol. s r.o.
37.	Změna č. 1 a změna č. 2 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 			RK 784/11/06
	Karlovarského kraje
38.	Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru „Stanovení dobývacího 			RK 785/11/06
	prostoru Skalná V“
39.	Navýšení provozního příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje 			RK 786/11/06
	příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným 
	Karlovarským krajem na provedení testování žáků
40.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 	RK 787/11/06
	Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice na činnost 
	fiktivní firmy „Logisticservis“
41.	Poskytnutí grantu příspěvkové organizaci Střední odborná škola Kynšperk 	RK 788/11/06
	nad Ohří na předfinancování projektu „Zpět do života lépe profesně vybaven“
42.	Změny příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelů příspěvkových 		RK 789/11/06
	organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
	Karlovarským krajem
43.	Jmenování vedoucího odboru kancelář hejtmana					RK 790/11/06
44a)   Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 	RK 791/11/06
         Krajskou knihovnou Karlovy Vary a Městem Karlovy Vary
44b)  Informace o výběrovém řízení „Evidence nemovitého majetku – portál		RK 792/11/06
         majetku Karlovarského kraje“
44c)  Nominace člena hodnotící komise Finančních mechanismů EHP/Norska 		RK 793/11/06
         za Karlovarský kraj













            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  programu o:

bod č. 44 a)	Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 		knihovnou Karlovy Vary a Městem Karlovy Vary
bod č. 44 b)	Informace o výběrovém řízení „Evidence nemovitého majetku – portál majetku 			Karlovarského kraje“
bod č. 44 c)	Nominace člena hodnotící komise Finančních mechanismů EHP/Norska za 			Karlovarský kraj



1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.11.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  748/11/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.11.2006
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí



2. Grantové schéma Karlovarského kraje v rámci SROP –  podopatření 4.1.2 – Informace 
o snížení grantu akci „Propagace cestovního ruchu Karlovarského kraje Jaro 2006“ realizované žadatelem Karlovarský suvenýr s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  749/11/06

- bere na vědomí informaci o snížení grantu akci „Propagace cestovního ruchu Karlovarského kraje Jaro 2006“ realizované v rámci grantového schématu v podopatření 4.1.2 SROP žadatelem Karlovarský suvenýr s.r.o.
             
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat 



3. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP
- opatření 1.1 – schválení dokumentace pro 4. kolo výzvy,
- opatření 3.2 a podopatření 4.1.2 – schválení dokumentace pro 2. kolo výzvy 2005 – 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  750/11/06

- schvaluje dokumentaci pro 4. kolo výzvy grantových schémat Karlovarského kraje implementovaných v rámci SROP - opatření 1.1 

- schvaluje dokumentaci pro 2. kolo výzvy grantových schémat Karlovarského kraje 2005 - 2006 implementovaných v rámci SROP - opatření 3.2 a podopatření 4.1.2

- ukládá odboru investic a grantových schémat vyhlásit kola výzev pro předkládání Žádostí 
o poskytnutí grantu v rámci opatření 1.1, 3.2 a podopatření 4.1.2 SROP neprodleně po schválení dokumentace Řídícím orgánem SROP
Termín kontroly: 8.3.2007

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



4. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – schválení vzorových smluv 
o poskytnutí grantu mezi Karlovarským krajem a konečnými uživateli 
  
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  751/11/06

- schvaluje vzorové smlouvy o poskytnutí grantu mezi Karlovarským krajem a konečnými uživateli pro následující kola výzev grantových schémat Karlovarského kraje v rámci SROP dle návrhu

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



5. Memorandum o spolupráci v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  752/11/06

- schvaluje Memorandum o spolupráci v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 

- pověřuje hejtmana podpisem Memoranda o spolupráci v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska
Termín kontroly: 11.1.2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



6. Program obnovy venkova pro rok 2006 – změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  753/11/06

- souhlasí s dodatkem ke smlouvě č. D 602/2006 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek ke smlouvě č. D 602/2006
Termín kontroly: 11.1.2007 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  754/11/06

- bere na vědomí informaci o chystané aktivitě pro založení klastru v Karlovarském kraji

- pověřuje zpracováním projektu na vyhledávání vhodných firem pro klastr zabývající se environmentálním přístupem k odpadům a jejich využití jako druhotných surovin při výrobě, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Budovatelů 2830, 434 37 Most 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit dohled a spolupráci při předložení žádosti do Operačního programu průmysl a podnikání, Opatření č. 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí 
Termín kontroly: 7.12.2006 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 



8. Informace o obsazení pozice zástupce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti severozápad se sídlem v Ústí nad Labem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  755/11/06

- bere na vědomí informaci o obsazení pozice zástupce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti severozápad se sídlem v Ústí nad Labem paní Ing. Janou Michkovou
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 



9. Odsouhlasení výsledků jednacího řízení k uzavření smluv 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, 148, 161 
a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  756/11/06
- souhlasí s vyhodnocením a s výsledkem jednacího řízení k uzavření smluv 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, 148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010, dle návrhu
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit výsledek jednacího řízení k uzavření smluv 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, 148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010,  jako celkově ekonomicky nejvýhodnější nabídky potvrdit nabídku uchazeče České dráhy, a.s. s nabídkovou cenou kompenzačního vlkm 62,26 Kč/km, tj. s maximální roční výší prokazatelné ztráty celkem 93 622 018,- Kč (slovy: devadesáttřimiliónyšestsetdvacetdvatisícosmnáctkorunčeských) a nabídku uchazeče VIAMONT, a.s. s nabídkovou cenou kompenzačního vlkm 92,55 Kč/km, tj. s maximální roční výši prokazatelné ztráty celkem 21 839 288,- Kč (slovy: dvacetjednamiliónůosmsettřicetdevěttisícdvěstě osmdesátosmkorunčeských), které se mohou meziročně navyšovat maximálně o skutečnou míru inflace oficiálně uveřejněnou Českým statistickým úřadem, a to dle podmínek platné smlouvy
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, aby Radě Karlovarského kraje uložila zajistit všechny právní úkony související s uzavřením smluv o závazku veřejné služby ve smyslu zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, na zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010 včetně, s předmětnými uchazeči, tj. se společnostmi České dráhy, a.s. a VIAMONT, a.s.

Termín kontroly: 18.1.2007

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



10. Žádost autobusového dopravce zajišťujícího závazek veřejné služby o prominutí smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  757/11/06

- schvaluje v souladu s čl. V. odst. 3 pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 05/2003 pro uplatňování úroku z prodlení, poplatku z prodlení a smluvní pokuty vůči dlužníkům Karlovarského kraje a v souladu s ustanovením §59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), prominutí smluvní pokuty stanovené smlouvou za porušení ustanovení odst. 20 článku IV. „Úhrada prokazatelné ztráty“ smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, tj. za nedodržení postupu při čtvrtletním předkládání výkazů – nedodržení termínu pro předložení výkazů za druhé čtvrtletí roku 2006 do 31.7.2006 a promíjí dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s. smluvní pokutu 10.000,-Kč s výstrahou, že v případě opakování předmětného porušení již pokuta prominuta nebude
Termín kontroly: 11.1.2007
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



11. Výsledky veřejnosprávní kontroly u dopravce Jaroslav Havlíček

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  758/11/06
- bere na vědomí informace o průběhu veřejnosprávní kontroly na místě, ve znění Protokolu č.j. 112/KN/06, vč. Dodatku č. 1 k protokolu č.j. 112/KN/06, u dopravce Jaroslav Havlíček, Hamerská 124/35, Březová, IČ 62648802
- ukládá na základě ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dopravci Jaroslavu Havlíčkovi, Hamerská 124/35, Březová, IČ 62648802, odvod do rozpočtu Karlovarského kraje neoprávněně použitých finančních prostředků určených k úhradě prokazatelné ztráty ve výši 251.857,61 Kč určených k úhradě prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě při plnění závazku veřejné služby dle smlouvy ev. č. 185/2003 ve znění pozdějších dodatků spolu s penále ve výši 1 promile denně, počínaje dnem 16.3.2006, nejvýše však do výše této částky  
- schvaluje výpověď smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, založené smlouvou ev. č. 185/2003 uzavřenou dne 31.12.2003, ve znění Dodatků č. 1 až 5 a smlouvou ev. č. 120/2006 ve znění Dodatku č. 1, a to ke dni 31.12.2006, dle návrhu

Termín kontroly: 1.2.2007

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



12. Změna č. 2 provozního plánu KSÚS KK, p. o. na rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  759/11/06

- bere na vědomí posílení zdrojů v Provozním plánu KSÚS KK, p.o. na rok 2006 o částku 
14.109 tis. Kč 
      - zvýšení investičního příspěvku zřizovatele o 9 000 tis. Kč na akci H. Blatná – Potůčky 
                   - zvýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele o 1 600 tis. Kč na opěrné zdi Podhradí 
                      a Cheb
                   - zvýšení investičního zdroje z EU o 15 509 tis. Kč 
                   - snížení ostatního investičního zdroje o 12 000 tis. Kč

- schvaluje  použití  čerpání  z  rezervního  fondu  na  pokrytí  ztráty  z roku  2005 ve výši 
12 475 348,96 Kč

- schvaluje následující změny v podrobné specifikaci neinvestičních a investičních akcí na silniční síti:
investiční akce
- zařazují se náklady na zřízení opěrných zdí H. Blatná – Potůčky ve výši 9 000 tis. Kč
- náklady na akci Průtah Aš – 2. část se snižují z 25 645 tis. Kč na 13 645 tis. Kč

                   neinvestiční akce
                    - náklady na zřízení opěrných zdí se zvyšují z 6 650 tis. Kč na 8 250 tis. Kč

Termín kontroly:   22.2.2007

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




13. Devátá 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  760/11/06

- schvaluje devátou změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“, s účinností od 10.12.2006, dle návrhu

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

Termín kontroly: 11.1.2007

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



14. Seznam tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  761/11/06

- schvaluje Seznam tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007, s účinností od 1.1.2007, dle návrhu

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle Seznamu tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007

Termín kontroly: 11.1.2007

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



15. Desátá 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  762/11/06

- schvaluje desátou změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“, s účinností od 10.12.2006, dle návrhu

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

Termín kontroly: 11.1.2007

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



16. Seznam linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  763/11/06

- schvaluje Seznam linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007, s účinností od 1.1.2007, dle návrhu

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007

Termín kontroly: 11.1.2007

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



17.  Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  764/11/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 260/2006

- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na řízení likvidity Karlovarského kraje v celkové částce ± 42.511.656,10 Kč. S finančními prostředky bude nakládáno dle pravidel pro tvorbu a použití fondu. 

Rozpočtovou změnu č. 261/2006 
 
- 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. 262/2006 

- přesun rozpočtových prostředků z  odboru regionálního rozvoje do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 50.000,--Kč  z důvodu navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Sokolov na nákup domény www.geopark.cz 

Rozpočtovou změnu č. 263/2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.426.000,-- Kč zvýšením odvodu z investičního fondu a zvýšením provozního příspěvku na rok 2006 příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovně Karlovy Vary na pokrytí zvýšeného odvodu odpisů do rozpočtu Karlovarského kraje
Rozpočtovou změnu č. 264/2006
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 7.390.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 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 29.736,99 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. 265/2006

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.600.000,-- Kč do odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na opravu dvou opěrných zdí v Podhradí a v Chebu

Rozpočtovou změnu č.  266/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce  ± 200.000,-- Kč.  Finanční prostředky jsou určeny pro Město Teplá na projekt „Komunikace pro pěší a cyklisty v úseku město Teplá – Klášter“.

Rozpočtovou změnu č. 267/2006 

- přesun rozpočtových prostředků z  odboru krizového řízení do odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ±800.000,--Kč  pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje  na pořízení spojovací techniky pro potřeby společné komunikace v rámci Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje na rok 2006 a 2007

Rozpočtovou změnu č. 268/2006
 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce           ± 8.400,-- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k zajištění odvodů z mezd v rámci 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. 269/2006

- zapojení financování z úvěru celkem ve výši 5.889.550,-- Kč na výdaje odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k realizaci tří akcí Karlovarského kraje schválených k financování v 1. kole výzvy grantového schématu Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v KK pro veřejné subjekty, podopatření 4.1.2 SROP. Jedná se o následující akce:

- Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje ve výši 2.903.050,-- Kč
- Publikace lázeňství Karlovarského kraje             ve výši 1.925.000,-- Kč
- Kroky slavných v regionu Karlovarském             ve výši 1.061.500,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 270/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 7.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Litoměřicích pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologickou poradnu v Chebu  na  zřízení společensky účelného pracovního místa

Rozpočtovou změnu č. 271/2006 

- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.589,-- 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 Základní škole Jana Amose Komenského Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 272/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 100.000,-- Kč. Jedná se o navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu Kynšperk na provoz školní jídelny v Kraslicích, Kpt. Jaroše 1843. Finanční příspěvky budou poskytnuty snížením provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslové škole a Střednímu  odbornému učilišti hudebních nástrojů Kraslice.

Rozpočtovou změnu č. 273/2006

- navýšení příjmů a výdajů  odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 1.350.000,-- Kč. Jedná se o zapojení 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 Střední odbornou školu Kynšperk na přidělení investičních prostředků  na  rekonstrukci školní jídelny ul. K.H. Borovského, Sokolov.

Rozpočtovou změnu č. 274/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 516.694.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplatu platů a souvisejících odvodů na IV. čtvrtletí 2006 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 325.150.398,--Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 191.543.602,--Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 275/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 145.594,-- Kč. Jedná se o navýšení provozního příspěvku na rok 2006 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na pokrytí zvýšeného odvodu odpisů do rozpočtu Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 276/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 441.799,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na  zajištění grantového projektu „Vitruvius – kurzy, rozšíření odborného profilu technických profesí“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu stavební, Karlovy Vary, Sabinovo nám. 16.

Rozpočtovou změnu č.  277/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 23.734,35 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2006 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení                      je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 278/2006

- zapojení financování z úvěru ve výši 2.609. 007,-- 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 drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 – 2006, v 1. kole výzvy. Rozpis akcí je součástí důvodové zprávy.

Rozpočtovou změnu č. 279/2006

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 2.101.000,-- Kč do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje na úhradu faktur.

Rozpočtovou změnu č. 280/2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Karlovy Vary ve  výši 9.700,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 281/2006

- navýšení příjmů a výdajů odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 1.136.788,64 Kč  a přesun rozpočtových prostředků  z ekonomického odboru do odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského  kraje ve výši ± 233.211,36 Kč z titulu navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajský dětský domov pro děti do 3 let v Aši
 
Rozpočtovou změnu č. 282/2006

- snížení  financování z úvěru ve výši 853.984,33 Kč.  Finanční prostředky ve formě příspěvků byly určeny k zajištění výdajů odboru investic a grantových schémat na akce:
	v rámci  grantového schématu opatření 1.1 SROP - Podpora podnikání ve vybraných  regionech
	v rámci   grantového  schématu opatření  3.2 SROP - Podpora sociální integrace v regionech
	v rámci grantového schématu podopattření 4.1.2 SROP – Podpora regionálních a místních služeb cestovního rouchu
	v rámci grantového schématu podopatření 4.2.2 SROP– Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Při konečném vyúčtování došlo u některých konečných uživatelů ke snížení uznatelných nákladů a tím i ke snížení podílů spolufinancování ze strany Karlovarského kraje, akce byly narozpočtovány v původních částkách, ve skutečnosti však došlo ke snížení vyposlaných příspěvků. Rozpis je uveden v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu č. 283/2006

- zapojení financování z úvěru ve výši 6.726.176,60 Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky ve formě příspěvků jsou určeny k zajištění výdajů na akce grantového schématu Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji, opatření 3.2 SROP – schválené v 1. kole výzvy 2005 - 2006. (Rozpis poskytovaných příspěvků/grantů je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.  284/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 398.000,-- Kč z celkové dotace 460.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků určených v rámci schváleného rozpočtu na rok 2006. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvky pro obce na akci „Program obnovy venkova“ (rozpis na jednotlivé obce je v důvodové zprávě). 

Rozpočtovou změnu č. 285/2006

- 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. 286/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.581,-- 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. 287/2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 62.350,-- Kč na základě žádostí o nařízení odvodu z  investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje Základní škole Svahová, Karlovy Vary ve výši 17.000,-- Kč a Základní umělecké škole Žlutice ve výši 45.350,-- Kč. Zároveň bude těmto organizacím ve stejné částce přidělen provozní příspěvek.

Rozpočtovou změnu č. 288/2006 

- snížení  odvodu z investičního fondu příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Cheb o částku 364.428,39 Kč z důvodu kompenzace nekrytého investičního fondu této příspěvkové organizace

Rozpočtovou změnu č. 289/2006

- navýšení příjmů a výdajů  odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 165.000,-- Kč. Jedná se o zapojení  nevyčerpaných finančních prostředků  za rok 2005 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov. Finanční prostředky jsou určeny této příspěvkové organizaci na přidělení investičních prostředků na financování projektové dokumentace akce „Projekt revitalizace Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov“.

Rozpočtovou změnu č. 290/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 113.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění 5. úpravy rozpočtu regionálního školství ve správě územně správních celků k 18. říjnu 2006 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce  31.190,--Kč, školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 37.810,--Kč a soukromé školy v částce 44.000,-- Kč.

Termín kontroly: 7.12.2006

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



18. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Základní škola Ostrov, Májová 997

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  765/11/06

- bere na vědomí usnesení Rady města Ostrov č. 659/06 ze dne 3. 10. 2006 o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací  Základní škola Ostrov, Májová 997 (IČO 49753371) v celkové částce 1 230,- Kč

- ukládá na základě ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Ostrov, Májová 997 (IČO 49753371), odvod do rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 1 230,- Kč, a to bez penále, neboť v souladu s § 22 odst. 4 výše uvedeného zákona se penále, které v jednotlivém případě nepřekročí 1 000,- Kč, neuloží  

Termín kontroly: 7.12.2006
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



19. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  766/11/06

- doporučuje jako jediný akcionář vykonávající funkci valné hromady ve společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje a.s., příslušným členům představenstva společnosti uzavřít prostřednictvím makléřské společnosti smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního 
a dozorčího orgánu společnosti s pojistitelem, který bude makléřskou společností vybrán na základě nabídky nejvýhodnějších podmínek tohoto pojištění  
Termín kontroly: 22.2.2007
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



20. Uznání dluhu ve výši 3.000.000,- Kč

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  767/11/06

- schvaluje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, uznání dluhu ve výši 3.000.000,- Kč, vzniklého z titulu pohledávky města Chebu za Okresní nemocnicí Cheb, která se stala dnem 1.1.2003 příspěvkovou organizací kraje, a jejíž závazky na kraj přešly dle zákona č. 290/2002 Sb.
Termín kontroly: 7.12.2006
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



21. Schválení navýšení mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  768/11/06

- schvaluje navýšení mzdových nákladů ve výši 200.000,-- Kč použitím finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově, Mnichov 142 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru  



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  769/11/06

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské, Mariánská 2, 363 01 Ostrov do výše 860.000,-- Kč na investiční akci „Nákup terénního vozidla“
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



23. Schválení navýšení mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  770/11/06

- schvaluje navýšení mzdových nákladů ve výši 1.370.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Vladivostocká 9, Aš
Termín kontroly: 7.12.2006
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



24. Prominutí pohledávek – Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  771/11/06
- souhlasí s prominutím nedobytných pohledávek ve výši 89.190,- Kč příspěvkové organizaci Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov za podmínky, že jejich prominutí neovlivní plánovaný výsledek hospodaření za rok 2006 
Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel příspěvkové organizace



25. Změna účelu použití investičních prostředků – Krajské muzeum Sokolov a Galerie výtvarného umění v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  772/11/06

- schvaluje změnu účelu použití zůstatků investičních příspěvků příspěvkové organizace Krajské muzeum Sokolov ve výši 22.760,- Kč ze schválené investiční akce „EPS – objekty muzea v Sokolově – projekt“ a 172.630,- Kč ze schválené investiční akce „EPS – objekty muzea v Sokolově – realizace“ na akci „Hornický skanzen Barbora – Jáchymov – I. etapa“

- schvaluje změnu účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu ve výši 1.000.000,- Kč ze schválené investiční akce „Nové osvětlení sálů – II. patro“ na akci „Multifunkční vzdělávací centrum pro interaktivní výchovu a práci s dětmi, mládeží 
a dospělými návštěvníky a osvětlení vstupního návštěvního prostoru před pokladnou“
Zodpovídá: Ing. Pavel Beran, PhDr. Jiří Vykoukal, ředitelé příspěvkových organizací



26. Nařízení odvodu z investičního fondu a zvýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím ve stejné výši

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  773/11/06

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Žlutice ve výši 45.350,- Kč

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola Karlovy Vary, Svahová ve výši 17.000,- Kč

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Žlutice ve výši 45.350,-Kč

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Karlovy Vary, Svahová ve výši 17.000,- Kč  

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru





27. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního - Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  774/11/06

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro Střední průmyslovou školu Ostrov ve výši 177.133,39 Kč z důvodu přebudování šaten na odbornou učebnu
Zodpovídá: Ing. Záviš Kulík, ředitel školy



28. Odepsání nákladů na zmařenou investici - Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  775/11/06

- souhlasí s odpisem zmařené investice u příspěvkové organizace Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2 ve výši 10.900,- Kč
Zodpovídá: PhDr. Eva Průchová, ředitelka příspěvkové organizace



29. Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě o správě a údržbě majetku ev. číslo 113/2005

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  776/11/06

- schvaluje Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě o správě a údržbě majetku ev. číslo 113/2005 dle návrhu

Termín kontroly: 11.1.2007
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



30. Odvolání a jmenování člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  777/11/06

- odvolává členku Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch paní Hanu Chlupáčkovou

- jmenuje člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch pana Stanislava Pochmana

- ukládá vedoucí odboru kanceláře ředitele zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce 
Termín kontroly: 11.1.2007

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

31. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje - nemovitosti v k.ú. Chlum u Novosedel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  778/11/06

- schvaluje změnu  majetkového správce nemovitostí:

budovy č.p. 1 –  stavba (bydlení) na st.p.č. 44
st.p.č. 44        –  zastavěná plocha a nádvoří o výměře   415 m2 
p.p.č. 62/1      –  zahrada                               o výměře   609 m2 
p.p.č. 63         –  zahrada                               o výměře 1750 m2 

to vše v  kat. území Chlum u Novosedel a obci Pšov, formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, IČ 70947023, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04, zastoupenou Petrem Želechovským, ředitelem (jako organizace předávající na straně jedné) a Střední lesnickou školou Žlutice, IČ 49754050, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice, zastoupenou Ing. Josefem Svobodou, ředitelem (jako organizace přijímající na straně druhé)

Termín kontroly:  1.2.2007

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



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  779/11/06

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v předloženém návrhu

- ukládá řediteli příspěvkové organizace – Dětský domov a školní jídelna Plesná, Mgr. Petru Křepelkovi, zajistit provedení úplné fyzické likvidace movitého majetku uvedeného v předloženém návrhu

- ukládá řediteli příspěvkové organizace - Základní umělecká škola Antonína Dvořáka v Karlových Varech, Mgr. Václavu Richterovi, zajistit provedení fyzické likvidace movitého majetku uvedeného v předloženém návrhu podle závěru Komise Rady Karlovarského kraje pro likvidaci nepotřebného majetku uvedeného v zápisu dne 4.10.2006
Termín kontroly:  1.2.2007
Zodpovídají: Mgr. Petr Křepelka, Mgr. Václav Richter, ředitelé příspěvkových organizací



33. Dohoda o uznání dluhu a jeho splácení – Romana Hadrovská, restaurace „Zlatý sklípek“, Mariánské Lázně, Poštovní 55

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  780/11/06

- nesouhlasí s odpuštěním smluvní pokuty za neuhrazené splátky měsíčního nájemného ve výši 40.750,- Kč a schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 180.750,- Kč a jeho splácení na dobu 18 měsíců mezi Domovem mládeže a školní jídelnou Mariánské Lázně (jako věřitelem) a Romanou Hadrovskou (jako dlužníkem)
 
- ukládá řediteli Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně uzavřít dohodu o uznání dluhu 
a jeho splácení 

Termín kontroly: 18.1.2007

Zodpovídá: Mgr. Karel Borský, ředitel Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně
                     PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru



34. Schválení zástupce ředitele příspěvkové organizace Domova důchodců v Chebu, Dragounská 12, 350 02 Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  781/11/06

- schvaluje s účinností od 10.11.2006 paní  Eleonoru Meiserovou  jako zástupce  ředitele Domova důchodců v Chebu, Dragounská 12, 350 02 Cheb
Termín kontroly: 7.12.2006
Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


35. Smlouva o nefinančním partnerství a vzájemné spolupráci Karlovarského kraje za účelem realizace projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů: Vytvoření a rozvoj sítě environmentálních informačních a poradenských center v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  782/11/06

- bere na vědomí schválení projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů: Vytvořeni 
a rozvoj sítě environmentálních informačních a poradenských center v Karlovarském kraji, který přihlásila Společnost pro trvale udržitelný život, regionální pobočka Karlovy Vary, Západní 22, 
360 01 Karlovy Vary

- schvaluje uzavření Smlouvy o nefinančním partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Společností pro trvale udržitelný život, regionální pobočkou Karlovy Vary ve znění dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o nefinančním partnerství a vzájemné spolupráci
Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



36. Vyjádření kraje k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Odchovna kuřic Krásná“, společnosti MAVEX Cheb, spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  783/11/06

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Odchovna kuřic Krásná“, společnosti MAVEX Cheb, spol. s r.o.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



37. Změna č. 1 a změna č. 2 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  784/11/06

- souhlasí se změnou č. 1 a změnou č. 2 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změny č. 1 a změny č. 2 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Termín kontroly: 11.1.2007
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



38. Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  785/11/06

- projednala  předložené oznámení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“, oznamovatele Sedlecký kaolin a.s., a pro zjišťovací řízení vydává toto vyjádření: 
S ohledem na dikci Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy postrádáme v oznámení průkazné zhodnocení ovlivnění hladiny podzemní vody (režimu podzemní vody) při otvírce a těžbě ložiska v hranicích stanovovaného dobývacího prostoru Skalná V, zejména v odkrytí souvislé hladiny podzemních vod (mělké podzemní zvodně). 
Vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k výraznému ovlivnění režimu podzemních vod v této oblasti, nepovažujeme oznámení za dostačující a požadujeme jeho doplnění o výsledky hydrogeologického průzkumu. 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


39. Navýšení provozního příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským krajem na provedení testování žáků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  786/11/06

- schvaluje navýšení provozního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským krajem za účelem provedení testování žáků středních škol v rámci projektu VEKTOR v celkové výši 297.969,-- Kč dle přílohy zprávy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení  

Termín kontroly: 7.12.2006 
	
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
                     Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického 
	
	

40. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední odborná škola 	logistická a střední odborné učiliště Dalovice na činnost fiktivní firmy „Logisticservis“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  787/11/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 ve výši 
15 000,-- Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice na činnost fiktivní firmy Logisticservis

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi  

Termín kontroly: 7.12.2006 
	
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 



41. Poskytnutí grantu příspěvkové organizaci Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří na předfinancování projektu „Zpět do života lépe profesně vybaven“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  788/11/06

- souhlasí s poskytnutím grantu z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří na předfinancování projektu „Zpět do života lépe profesně vybaven“ podaného v rámci 1. výzvy grantového schématu Karlovarského kraje Společného regionálního operačního programu 2005 - 2006, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech, ve výši 2.245.782,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí uvedeného grantu  
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje   

Termín kontroly: 11.1.2007	
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru  školství, mládeže a tělovýchovy 



42. Změny příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  789/11/06

- schvaluje změny příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem dle přílohy zprávy s účinností od 1. prosince 2006 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnami příplatků za vedení a osobních příplatků
Termín kontroly: 11.1.2007

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



43. Jmenování vedoucího odboru kancelář hejtmana

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  790/11/06

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů, Ing. Lydii Stráskou do funkce vedoucí odboru kancelář hejtmana dnem 1.12.2006  

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním
Termín kontroly: 7.12.2006

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


44.    Různé

44 a) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou knihovnou Karlovy Vary a Městem Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  791/11/06

- schvaluje dodatek č. l k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou knihovnou Karlovy Vary a Městem Karlovy Vary
Termín kontroly: 11.1.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



44 b) Informace o výběrovém řízení „Evidence nemovitého majetku – portál majetku Karlovarského kraje“
  
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  792/11/06

- ukládá vedoucímu odboru majetkoprávního neuzavřít smlouvu s vítězem výběrového řízení „Evidence nemovitého majetku – portál majetku Karlovarského kraje“

- ukládá Ing. Jiřímu Červenkovi připravit projekt „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 11.1.2007

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru majetkoprávního
                     Ing. Jiří Červenka, náměstek hejtmana
  


44 c) Nominace člena hodnotící komise Finančních mechanismů EHP/Norska za Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  793/11/06

- navrhuje 

za člena hodnotící komise Finančních mechanismů EHP/Norska za Karlovarský kraj pana 
Ing. Jiřího Behenského za prioritní oblast 1 – Uchování evropského kulturního dědictví

	za člena hodnotící komise Finančních mechanismů EHP/Norsko za Karlovarský kraj paní Mgr. Ellen Volavkovou za prioritní oblast 3 – Rozvoj lidských zdrojů


	náhradníkem člena hodnotící komise Finančních mechanismů EHP/Norska za Karlovarský kraj pana Jana Prudíka za prioritní oblast 1 – Uchování evropského kulturního dědictví


	náhradníkem člena hodnotící komise Finančních mechanismů EHP/Norska za Karlovarský kraj paní Ing. Stanislavu Správkovou za prioritní oblast 3 – Rozvoj lidských zdrojů


- bere na vědomí předložený seznam externích hodnotitelů za Karlovarský kraj

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




