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21.12.2006		Strana 1 (celkem 13)
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 51. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 21. prosince 2006 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:02 do 10:11 hodin 


Přítomni:              	Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Omluveni:		JUDr. Pavel
Jednání řídil:        	Ing. Zborník	
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
	
1.	Návrh výše platu řediteli příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje	RK  909/12/06
2.	Návrh výše platů ředitelům příspěvkových organizací v oblasti dopravy		RK  910/12/06
3.	Rozpočtové změny								RK  911/12/06
4.	Změna účelu použití investičních prostředků - Krajské muzeum Sokolov		RK  912/12/06
5.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního - Střední 	RK  913/12/06
odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská 56 
6.	Smlouva o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem 	RK  914/12/06
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
7. 	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě 		nepřijato
Územní záchranné zdravotní služby - havarovaná sanitka Mercedes
8.	Uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, 		RK  915/12/06
vozidel č. 0005430089 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla č. 3060239657
9.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK  916/12/06
v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – Krajského muzea 
Karlovy Vary, Krajského muzea Sokolov a Krajského muzea Cheb
10.	Návrh výše platů ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury		RK  917/12/06
11.	Návrh výše platů ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální		RK  918/12/06
12.	Návrh výše platů ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví	RK  919/12/06
13. 	Vyjádření k oznámení záměru „Areál firmy KH Bohemia s.r.o. Chodov“		RK  920/12/06



14. 	Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	RK  921/12/06
organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně
15. 	Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	RK  922/12/06
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
						
							
						 				
											
						




                                                                                                 
	   Ing. Jan Zborník v. r.		    	        Mgr. Ellen Volavková v. r.
  1. náměstek hejtmana					ověřovatel
   Karlovarského kraje






































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého
- Mgr. Ellen Volavkovou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Návrh výše platu řediteli příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 909/12/06

- schvaluje plat řediteli příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje dle návrhu

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s touto změnou

Termín kontroly: 18.1.2007

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu


2. Návrh výše platů ředitelům příspěvkových organizací v oblasti dopravy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 910/12/06

- schvaluje platy ředitelům příspěvkových organizací v oblasti dopravy dle návrhu

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s těmito změnami

Termín kontroly: 18.1.2007

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 911/12/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 335/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.800.000,- Kč na úhradu činností nehrazených ze zdravotního pojištění  zapojením zůstatku ze Závěrečného účtu Karlovarského kraje za rok 2005

Rozpočtovou změnu č. 336/2006  
- přesun rozpočtových prostředků  neinvestičního charakteru na investiční v rámci odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 250.000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny 
pro Horskou službu ČR, oblast Krušné hory jako investiční příspěvek.
 
Rozpočtovou změnu č. 337/2006  
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Karlovy Vary ve výši 19.400,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary  na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 338/2006 
- přesun finančních prostředků z ekonomického odboru do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ±  40.000,-- Kč z titulu navýšení provozních prostředků pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní uměleckou školu A. Dvořáka, Karlovy Vary  na úhradu cesty na Ústřední kolo soutěží ZUŠ

Rozpočtovou změnu č. 339/2006
 - přesun rozpočtových prostředků  ve výši ± 32.000,-- Kč z rozpočtu odboru kanceláře ředitele úřadu 
do rozpočtu odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje, finanční prostředky byly určeny na výdaje projektu Technická asistence SROP, alokace roku 2005, opatření 5.1 SROP. Jedná 
se o zůstatek nevyčerpaných prostředků určených k zajištění ostatních osobních výdajů.

Rozpočtovou změnu č. 340/2006
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 43.466,48 Kč z toho: 

               dálniční poplatky, mýtné                                    3.113,-- Kč
               pohonné hmoty                                                16.547,-- Kč
              cestovné                                                             23.806,48 Kč

- přesun rozpočtových prostředků z odboru kanceláře ředitele úřadu do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  8.053,--Kč , z toho:

            platy zaměstnanců                                                5.971,-- Kč
           povinné pojistné na sociální zabezpečení             1.548,-- Kč
           povinné pojistné na zdravotní pojištění                  534,-- Kč 

Jedná se o přesun zůstatků nevyčerpaných finančních prostředků určených na realizaci projektu „ITACA“, který byl  podán v rámci 4.výzvy iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES.

Rozpočtovou změnu č. 341/2006
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 44.863,57 Kč z toho:

            pohonné hmoty                                                696,-- Kč
           pohonné hmoty – zast.                                  1.195,70 Kč
           cestovné                                                       42.971,87 Kč
           
- přesun rozpočtových prostředků z odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  28.008,61 Kč:

            cestovné zastupitelé                                  28.008,61 Kč

- přesun rozpočtových prostředků z odboru kanceláře ředitele úřadu do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  18.282,--Kč z toho:

           ostatní osobní výdaje                                  18.125,-- Kč
           povinné pojistné na sociální zabezpečení       117,-- Kč
           povinné pojistné na zdravotní pojištění           40,-- Kč

Jedná se o přesun zůstatků nevyčerpaných finančních prostředků určených na realizaci 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. 342/2006 
- přesun finančních prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ±  973.400,-- Kč  z důvodu nového stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) a z něj plynoucí povinnosti pořizování územně analytických podkladů

Rozpočtovou změnu č. 343/2006 
- navýšení  příjmů  a  výdajů  Karlovarského  kraje  o částku  2.875,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚBJ) určené na rozmístění stopových detektorů pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Rozpočtovou změnu č. 344/2006 
- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ±  155.000,-- Kč  z titulu navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na úhradu vícenákladů vzniklých v souvislosti se sloučením škol v rámci optimalizace středních škol v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 345/2006 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 620.044,50 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. 346/2006
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 471.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnickou školu Žlutice na nákup vybavení budov škol.

Rozpočtovou změnu č.  347/2006
 - snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  550.000,-- Kč snížením odvodu z investičního fondu a snížením provozního příspěvku na rok 2006 příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary z důvodu nižších odpisů. Ke změně plánované výše odpisů došlo v důsledku chybného nastavení parametrů v programů Gordic, které bylo zjištěno v prosinci 2006.

Rozpočtovou změnu č. 348/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 50.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 
pro hodnotitele žádostí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 349/2006
- navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 150.000,-- 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.  350/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  165.000,-- Kč z titulu poskytnutí systémové účelové dotace ze státního rozpočtu na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN. Tuto dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky prostřednictvím limitního čerpacího účtu a je určena 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově. 

Rozpočtovou změnu č.  351/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.810.300,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Integrovanou střední školu Cheb na financování projektu  v rámci „2. výzvy k  předkládání žádostí o finanční podporu ke GS v Opatření 3.1 OP RLZ“

Rozpočtovou změnu č. 352/2006 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v částce  2.000,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které byly poskytnuty na základě rozhodnutí MŠMT č. DK 005/2006-24 pod účelovým znakem 33 122 (Program sociální prevence 
a prevence kriminality) z programu „Programy na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na rok 2006 – Program I“.  

Rozpočtovou změnu č. 353/2006 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.500,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění dotačního programu „Podpora romských žáků středních škol na období září – prosinec 2006“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi v částce 4.000,-- Kč a pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 96.500,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 354/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.000.000,-- Kč z titulu přijetí účelové dotace 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to ve výši 467.500,-- Kč jako investiční dotace a ve výši 532.500,-- Kč jako dotace neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na „Kompenzační pomůcky“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 409.500,--Kč (neinvestiční prostředky) a v částce 467.500,-- Kč (investiční prostředky), dále pro školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 101.000,-- Kč (neinvestiční prostředky) a soukromé školy v částce 22.000,-- Kč (neinvestiční prostředky). Rozpis 
na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy.

Rozpočtovou změnu č. 355/2006
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v  částce ±  510.248,-- Kč z důvodu zaslání finančních prostředků prostřednictvím zřizovatele příspěvkové organizace Města Horní Slavkov. Finanční prostředky jsou určeny 
na financování  projektu „Sociální výchova a předprofesní příprava žáků základní školy praktické 
a základní školy speciální“ pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Horní Slavkov Základní školu praktickou a základní školu speciální Horní Slavkov. 

Rozpočtovou změnu č. 356/2006
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  290.182,-- Kč. Jedná se o prostředky vrácené jako nadbytečné pro zbytek roku 2006 ze škol zřizovaných obcemi v Karlovarském kraji. Finanční prostředky byly dále přerozděleny a  jsou určeny na platy a související odvody  pro školy a školská zařízení zřizované obcemi v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 357/2006
- 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.  358/2006
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 350,-- Kč. Jedná se o prostředky vrácené jako chybné vypořádání od zrušené příspěvkové organizace Karlovarského kraje  Středního odborného učiliště keramického v Karlových Varech. Prostředky jsou učeny pro nástupnickou příspěvkovou organizaci Střední průmyslovou školu keramickou Karlovy Vary na realizaci projektu „Státní informační politika 
ve vzdělávání – II. etapa”.

Rozpočtovou změnu č. 359/2006
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  370.060,-- Kč. Jedná se o prostředky vrácené jako nadbytečné pro zbytek roku 2006 ze škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem. Finanční prostředky byly dále přerozděleny a  jsou určeny na platy a související odvody  pro školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 360/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 622.000,-- Kč z titulu poskytnutí systémových  investičních  dotací ze státního rozpočtu na akce jmenovitě vedené v ISPROFIN. Tyto dotace poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky prostřednictvím limitních čerpacích účtů a jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Integrovanou střední školu Cheb, Střední průmyslovou školu Ostrov a Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 361/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o celkovou částku 2.475.000,--Kč z titulu poskytnutí systémových investičních a neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na akce jmenovitě vedené v ISPROFIN. Tyto dotace poskytlo Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo pro Místní rozvoj České republiky prostřednictvím limitních čerpacích účtů a jsou určeny pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem Krajské muzeum Karlovy Vary, Krajské muzeum Cheb, Krajské muzeum Sokolov a Galerii umění Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 362/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  606.975,-- Kč zapojením příjmů z  prodeje movitého majetku Karlovarského kraje z poboček Krajské knihovny Karlovy Vary Městu Karlovy Vary a zvýšením neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary. Finanční prostředky jsou určeny na nákup knižního fondu.

Rozpočtovou změnu č. 363/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000.000,-- Kč zapojením daňových příjmů přijatých nad výši schválenou rozpočtem na rok 2006 a přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 510.000,-- Kč (z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 90.000,-- Kč a odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 420.000,-- Kč). Finanční prostředky v celkové výši 30.510.000,-- Kč  budou přiděleny do Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje dle usnesení č. ZK 167/09/06 ze dne 21.9.2006.

Rozpočtovou změnu č. 364/2006
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 22.960,05 Kč na výdaje odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky ve formě příspěvku jsou určeny k zajištění výdajů na akci grantového schématu Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji, opatření 3.2 SROP – schválené v 1. kole výzvy 2005-2006,  Zpět do práce 2, žadatelem 
je Diecézní charita Plzeň. Jedná se o navýšení původní  částky 825.242,-- schválené RO 283/2006. Důvodem je předložení první Žádosti o proplacení vynaložených výdajů akce konečným uživatelem 
ve výši celkem 848.202,05 Kč.

Termín kontroly: 18.1.2007

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, pověř. zastupováním vedoucího oddělení rozpočtu a financování


4. Změna účelu použití investičních prostředků - Krajské muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 912/12/06

- schvaluje změnu účelu použití investičního příspěvku příspěvkové organizaci Krajské muzeum Sokolov ve výši 400.000,- Kč ze schválené investiční akce „EPS – objekty muzea v Sokolově – realizace“ na akci „Hornický skanzen Barbora – Jáchymov – I. etapa“

Zodpovídá: Ing. Pavel Beran, ředitel příspěvkové organizace


5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního - Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská 56 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 913/12/06

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro Střední odborné učiliště stravování a služeb v Karlových Varech ve výši 2.600.000,- Kč z důvodu financování investičních výdajů souvisejících s akcí „Oprava a rekonstrukce odloučeného pracoviště Luna“ a opravu nemovitého majetku

Zodpovídá: RNDr. Jiří Neumann, ředitel školy


6. Smlouva o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 914/12/06

- schvaluje smlouvu o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2007

Termín kontroly: 1.2.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Územní záchranné zdravotní služby - havarovaná sanitka Mercedes

Rada Karlovarského kraje nepřijala žádné usnesení.

8. Uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, vozidel č. 0005430089 
a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 915/12/06

- souhlasí s uzavřením dodatků č. 2 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, vozidel 
č. 0005430089 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657 s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 22.2.2007

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


9. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti 
se sloučením příspěvkových organizací – Krajského muzea Karlovy Vary, Krajského muzea Sokolov a Krajského muzea Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 916/12/06

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova č.p. 37 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 223

st.p.č. 223 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1303 m2
p.p.č. 203 – ostatní plocha o výměře 273 m2
to vše v  kat. území Jáchymov a obci Jáchymov

	budova č.p. 392 – objekt k bydlení na st.p.č. 1170 

budova č.p. 393 – objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 1169
budova č.p. 463 – objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 1238
budova č.p. 578 – objekt k bydlení na st.p.č. 938
st.p.č. 938 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 862 m2
p.p.č. 1083 – ostatní plocha o výměře 152 m2
p.p.č. 1090 – ostatní plocha o výměře 85 m2
p.p.č. 1091 – ostatní plocha o výměře 50 m2
st.p.č. 1169 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 243 m2
st.p.č. 1170 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2
st.p.č. 1234 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 418 m2
st.p.č. 1238 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 264 m2
to vše v  kat. území Karlovy Vary a obci Karlovy Vary

	budova č.p. 78 - objekt k bydlení na st.p.č. 45/1

st.p.č. 45/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 912 m2
to vše v  kat. území Černava a obci Černava

	budova bez čp/če - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 47

st.p.č. 47 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 622 m2
p.p.č. 579/2 – zahrada o výměře 1045 m2
p.p.č. 579/3 – zahrada o výměře 99 m2
to vše v  kat. území Teplička a obci Teplička

formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Krajským muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem Zámecký vrch 22, 360 01 Karlovy Vary, IČ 66 98 50 64 (jako organizace předávající na straně jedné) a Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb, IČ 00 07 42 76 (jako organizace přijímající na straně druhé). 

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova bez čp/če - garáž na st.p.č. 740/14

budova č.p. 2 – objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 3410
budova č.p. 160 – stavba občanského vybavení na st.p.č. 3380
budova č.p. 161 – objekt k bydlení na st.p.č. 3381
st.p.č. 740/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2
p.p.č. 3379 – ostatní plocha o výměře 66 m2
st.p.č. 3380 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 544 m2
st.p.č. 3381 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 302 m2
st.p.č. 3410 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2650 m2
to vše v  kat. území Sokolov a obci Sokolov

	budova bez čp/če – průmyslový objekt na st.p.č. 650

budova bez čp/če – průmyslový objekt na st.p.č. 651 
budova bez čp/če – průmyslový objekt na st.p.č. 649 
budova bez čp/če – průmyslový objekt na st.p.č. 486 
budova bez čp/če – průmyslový objekt na st.p.č. 494 
budova bez čp/če – objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 541
budova bez čp/če – objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 584
budova bez čp/če – objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 542
budova bez čp/če – stavba technického vybavení na st.p.č. 590
budova bez čp/če – stavba technického vybavení na st.p.č. 591
budova bez čp/če – průmyslový objekt na st.p.č. 481
budova č.p. 408 – objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 453/3
st.p.č. 453/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 956 m2
st.p.č. 481 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 368 m2
st.p.č. 486 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 331 m2
st.p.č. 494 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2
p.p.č. 499/1 – ostatní plocha o výměře 25523 m2
p.p.č. 499/2 – ostatní plocha o výměře 1101 m2
p.p.č. 499/3 – ostatní plocha o výměře 1482 m2
st.p.č. 541 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2
st.p.č. 542 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 343 m2
st.p.č. 584 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 358 m2
st.p.č. 590 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2
st.p.č. 591 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129 m2
st.p.č. 649 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2
st.p.č. 650 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2
st.p.č. 651 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 512 m2
p.p.č. 702/1 – ostatní plocha o výměře 45306 m2
p.p.č. 719/1 – ostatní plocha o výměře 196 m2
p.p.č. 719/2 – ostatní plocha o výměře 781 m2
p.p.č. 719/7 – ostatní plocha o výměře 278 m2
p.p.č. 719/8 – ostatní plocha o výměře 26 m2
p.p.č. 719/9 – ostatní plocha o výměře 42 m2
p.p.č. 719/10 – ostatní plocha o výměře 16 m2
p.p.č. 789/2 – ostatní plocha o výměře 1900 m2
p.p.č. 789/3 – ostatní plocha o výměře 3697 m2
p.p.č. 789/4 – ostatní plocha o výměře 80 m2
p.p.č. 3168/6 – ostatní plocha o výměře 429 m2
p.p.č. 4488 – ostatní plocha o výměře 612 m2
	p.p.č. 4489 – ostatní plocha o výměře 169 m2
to vše v  kat. území Krásno nad Teplou a obci Krásno

formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Krajským muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem Zámecká 1 , 356 01 Sokolov, IČ 00 37 76 35 (jako organizace předávající na straně jedné) a Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb, 
IČ 00 07 42 76 (jako organizace přijímající na straně druhé). 

Termín kontroly: 14.6.2007

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


10. Návrh výše platů ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 917/12/06

- schvaluje platy ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury dle návrhu

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s těmito změnami

Termín kontroly: 18.1.2007

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu


11. Návrh výše platů ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 918/12/06

- schvaluje platy ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální dle návrhu

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s těmito změnami

Termín kontroly: 18.1.2007

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu


12. Návrh výše platů ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 919/12/06

- schvaluje platy ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví dle návrhu

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s těmito změnami

Termín kontroly: 18.1.2007

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu


13. Vyjádření k oznámení záměru „Areál firmy KH Bohemia s.r.o. Chodov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 920/12/06

- projednala oznámení záměru „Areál firmy KH Bohemia s.r.o. Chodov“ a vydává toto vyjádření: 

V rámci samostatné působnosti se kraj vyjadřuje dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší v jeho územní působnosti. Vzhledem k umístění záměru nepředpokládáme významný vliv na čistotu ovzduší v  územní působnosti kraje. Další posuzování záměru není požadováno.

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


14. Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 921/12/06

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně ve složení:

Předseda komise:	Ing. Martina Klánová
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
Členové komise:	Ing. Kamil Řezníček
			uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství
			RNDr. Petr Horký
			náměstek hejtmana Karlovarského kraje
RNDr. Jaroslav Kočvara
ředitel příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
Mgr. Jaroslav Šafránek
ředitel Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Mgr. Petr Pudil
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně
Mgr. Dušan Drexler
člen školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně

- pověřuje Mgr. Evu Poučkovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit plnění úkolů spojených se jmenováním členů konkursní komise

Termín kontroly: 1.2.2007

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


15. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 922/12/06

- bere na vědomí informaci o změně v právní úpravě odměňování vedoucích zaměstnanců, kteří jsou statutárním orgánem zaměstnavatele, včetně zástupců těchto vedoucích zaměstnanců, pokud není pracovní místo vedoucího zaměstnance dočasně obsazeno, nebo pokud tento práci přechodně nevykonává, s účinností od 1. ledna 2007 tak, jak vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a souvisejících předpisů

- schvaluje změny zařazení do platových tříd následujících ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem s účinností od 1. ledna 2007 dle návrhu: 
Jana Müllerová, Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary,
Mgr. Petr Huml, Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov,
Jaroslav Bayer, Dětský domov a školní jídelna Aš,
Mgr. Jan Sekot, Dětský domov a školní jídelna Karlovy Vary
	
- schvaluje změnu zařazení do platového stupně Milana Veselého, ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice s účinností od 1. ledna 2007 dle návrhu

- schvaluje změnu mzdy Ing. Leoši Horčičkovi, řediteli příspěvkové organizace Školní statek Cheb, s účinností od 1. ledna 2007 ve výši dle návrhu mzdového výměru

- určuje plat následujícím zástupcům ředitelů příspěvkových organizací vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem s účinností od 1. ledna 2007 dle návrhů platových výměrů:
                    Mgr. Ladislav Jíša, Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně,
	       Ing. Zdeněk Krsička, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště hudebních                     nástrojů, Kraslice, Kpt. Jaroše 1843	

- schvaluje změny výše příplatků za vedení ředitelů příspěvkových organizací vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem s účinností od 1. ledna 2007 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s určením a změnami platů 

Termín kontroly: 18.1.2007

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



