Usnesení z 1. jednání RKK dne 10.1.2007
10.1.2007		Strana 1 (celkem 22)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21



USNESENÍ

z 1. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. ledna 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:08 do 10:12 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, Ing. Behenský (od 9:27 hodin), 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský (od 9:10 hodin), Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Omluveni:	RNDr. Horký
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 


usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
		
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.1.2007		RK  01/01/07
  2.	Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, 	RK  02/01/07
	odboru regionálního rozvoje pro rok 2007, na podporu územně plánovací 
	činnosti obcí
  3.	Schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Školení odborné veřejnosti” 	RK  03/01/07
	mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Gradua - CEGOS, s. r. o.
  4.	Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na veřejnou zakázku „Školení 	RK  04/01/07
	odborné veřejnosti” mezi 	Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
	Gradua - CEGOS, s. r. o.
  5.	Partnerství pro budoucnost - návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci 	RK  05/01/07
	s novým partnerem projektu Okresní hospodářskou komorou Cheb
6.	Žádost Asociace „Záchranný kruh”, o. s. o poskytnutí bezúročné návratné 		RK  06/01/07
půjčky, v rámci předfinancování projektu v rámci opatření 3.2 SROP Regionální 
bezpečnostní portál - platforma Integrovaného projektu „Záchranný kruh”
7.	Změna ve specifikaci nemovitého majetku převáděného na základě usnesení 	RK  07/01/07
ZK 166/09/06 ze dne 21.9.2006 do vlastnictví akciové společnosti Údržba silnic 
Karlovarského kraje
8.	Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 04/2007 – 10/2010 	RK  08/01/07
– vyhodnocení zadávacího řízení
9.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		RK  09/01/07
v Karlovarském kraji určených k 	realizaci v rámci Regionálního operačního
 programu v letech 2007-2010
10.	Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 1. část - Úprava 		RK  10/01/07
	odbavovací budovy pro splnění Schengenských dohod” - schválení změny 
	financování projektu
11.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření smlouvy o investičním úvěru 		RK  11/01/07
	na koupi nemovitosti a uzavření smlouvy o ručení
12.	Rozpočtová změna								RK  12/01/07
13.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.1.2007 	RK  13/01/07
14.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK  14/01/07
	v souvislosti se vznikem příspěvkové organizace - Střední škola živnostenská 
	Sokolov
15.	Bezúplatný převod movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje - 11 ks 	RK  15/01/07
	psacích strojů, ve správě ISŠTE Sokolov
16.	Předfinancování projektů a smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK  16/01/07
	Krajskému muzeu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci pro projekty  
	INTERREG IIIA  „Zmizelé Chebsko“ a „Pomníky padlým v 1. světové válce“
17.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené 	RK  17/01/07
	„PATA“ v Hazlově
18.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené 	RK  18/01/07
	v Mariánské
19.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené 	RK  19/01/07
	v Mnichově, příspěvková 	organizace
20.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené 	RK  20/01/07
	v Radošově
21.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Perninku			RK  21/01/07
22.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domov důchodců v Nejdku			RK  22/01/07
23.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Hranicích			RK  23/01/07
24.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Chebu			RK  24/01/07
25.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené 	RK  25/01/07
	„MÁJA“ v Chebu
26.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2007			RK  26/01/07
27.	Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna 		RK  27/01/07
	dlouhodobě nemocných
28.	Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský 	RK  28/01/07
	domov pro děti do 3 let
29.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 	RK  29/01/07
	na provoz Centra 	substituční terapie
30.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Výjezdové stanoviště Územní 	RK  30/01/07
zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Horním Slavkově“  
                  - Schválení formy zadávacího řízení
                  - Schválení subjektů k obeslání zadávací dokumentací 
                  - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
                  - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
                  - Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek
31.	Prominutí smluvní pokuty								RK  31/01/07
32.	Finanční prostředky na příspěvky na realizaci drobných vodohospodářských 	RK  32/01/07		ekologických akcí
33.	Pravidla pro Programy na podporu aktivit v oblasti prevence společensky 		RK  33/01/07
	nežádoucích jevů u dětí a 	mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2007
34.	Změny v zápisu údajů v rejstříku škol a školských zařízení a změny zřizovacích 	RK  34/01/07
	listin u příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem
35.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 	RK  35/01/07
	a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007
36.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované 		RK  36/01/07
	Karlovarským krajem na rok 2007 pro školy a školská zařízení zřizované 
	obcemi
37.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované 		RK  37/01/07
	Karlovarským krajem na rok 2007 pro školy a školská zařízení zřizované 
	krajem
38.	Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 	RK  38/01/07
	na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR
39.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce a dostavba 	RK  39/01/07
Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – I. etapa, 1. část Zateplení 
fasády a výměna oken“
	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
40.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce a dostavba 	RK  40/01/07
Prvního českého gymnázia v Karlových Varech - I. etapa, 2. část Rekonstrukce 
sociálního zařízení”
- 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
  41.	a) Návrh na znění Společného prohlášení o spolupráci uzavřené mezi 		RK  41/01/07
	    Karlovarským krajem a oblastí Changping, Peking, Čínská lidová republika
	b) Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 	RK  42/01/07
    2007							
         c) Návrh postupu aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje		RK  43/01/07 
         d) Jmenování ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola 		RK  44/01/07
	 pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 
             a stanovení jeho platu










			
                                                           
	   Ing. Jan Zborník, v z. 	     	    		Ing. Kamil Řezníček v. r.
 	 hejtmana						ověřovatel
  Karlovarského kraje











A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Červenku		
- Ing. Kamila Řezníčka


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 41a)	- Návrh na znění Společného prohlášení o spolupráci uzavřené mezi Karlovarským 				krajem a oblastí Changping, Peking, Čínská lidová republika
bod č. 41b) 	- Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 2007
bod č. 41c)	- Návrh postupu aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 
bod č. 41d)	- Jmenování ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, 			gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary a stanovení jeho platu


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.1.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  01/01/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.1.2007

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pov. zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí


2. Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro rok 2007, na podporu územně plánovací činnosti obcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  02/01/07

- souhlasí s předloženými Pravidly pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro rok 2007, na podporu územně plánovací činnosti obcí  - 5. změna

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – 5. změnu ke schválení 

Termín kontroly: 1.2.2007

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


3. Schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Školení odborné veřejnosti” mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Gradua - CEGOS, s. r. o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  03/01/07

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Školení odborné veřejnosti” mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Gradua – CEGOS, s. r. o.  s nabídkovou cenou  6 545 000,- Kč včetně DPH  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace spoluprací s firmou Gradua – CEGOS, s. r. o. při přípravě a realizaci zakázky

Termín kontroly: 8.3.2007 

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


4. Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na veřejnou zakázku „Školení odborné veřejnosti” mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Gradua - CEGOS, s. r. o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  04/01/07

- schvaluje  uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na veřejnou zakázku „Školení odborné veřejnosti” mezi Karlovarským krajem a firmou Gradua - CEGOS, s. r. o. 

Termín kontroly:  8.3.2007

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


5. Partnerství pro budoucnost - návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s novým partnerem projektu Okresní hospodářskou komorou Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  05/01/07

- souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci v rámci projektu Partnerství pro budoucnost s 
	Okresní hospodářskou komorou Cheb


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh smlouvy s 
	Okresní hospodářskou komorou Cheb


Termín kontroly: 22.2.2007 

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


6. Žádost Asociace „Záchranný kruh”, o. s. o poskytnutí bezúročné návratné půjčky, v rámci předfinancování projektu v rámci opatření 3.2 SROP Regionální bezpečnostní portál - platforma Integrovaného projektu „Záchranný kruh”

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  06/01/07

- bere na vědomí projekt Regionální bezpečnostní portál: platforma Integrovaného projektu „Záchranný kruh“, který bude předložen v rámci výzvy SROP, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji 2005 – 2006, 2. kolo výzvy

- souhlasí s poskytnutím vratné bezúročné půjčky určené předkladateli projektu Asociaci „Záchranný kruh“, o. s. ve výši 200 000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí vratné bezúročné půjčky předkladateli projektu Asociaci „Záchranný kruh“, o. s. ve výši 200 000,- Kč

Termín kontroly: 22.2.2007

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


7. Změna ve specifikaci nemovitého majetku převáděného na základě usnesení ZK 166/09/06 ze dne 21.9.2006 do vlastnictví akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  07/01/07

- bere na vědomí změnu ve specifikaci nemovitého majetku převáděného do akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje na základě usnesení ZK 166/09/06 ze dne 21.9.2006, a to v tom smyslu, že ze specifikace se vypouští stavební objekty skladu a garáží v obci Boží Dar
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje tuto změnu schválit  

Termín kontroly: 22.2.2007 

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


8. Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 04/2007 – 10/2010 – vyhodnocení zadávacího řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  08/01/07

- schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele služeb „Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 04/2007 - 10/2010“ uchazeči: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Otovice u Karlových Varů, Na Vlečce 177, PSČ 362 01, IČ: 26402068, DIČ: CZ26402068, s nabídkovou cenou 818.619.031,64 Kč včetně DPH

Termín kontroly: 26.4.2007

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


9. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2007-2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  09/01/07

- bere na vědomí „Střednědobý finanční plán příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje pro roky 2007 – 2010“  

- souhlasí se záměrem KSÚS KK, p.o. zajistit financování jmenovitých akcí, zařazených do Seznamu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010 formou uzavření úvěrové smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr KSÚS KK, p.o. zajistit financování jmenovitých akcí, zařazených do Seznamu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010 formou uzavření úvěrové smlouvy

Termín kontroly: 22.2.2007

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


10. Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací budovy pro splnění Schengenských dohod” - schválení změny financování projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  10/01/07

- souhlasí se změnou celkového objemu investic z 25,0 mil. Kč včetně DPH na 52,7 mil. Kč včetně DPH pro účely 1. části III. etapy modernizace letiště Karlovy Vary

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací budovy pro splnění Schengenských úmluv“ ve výši 63,95%, tj. 33,7 mil. Kč po celou dobu jeho realizace

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací budovy pro splnění Schengenských úmluv“ ve výši 52,7 mil. Kč z prostředků kraje
Termín kontroly: 5.4.2007
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


11. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření smlouvy o investičním úvěru na koupi nemovitosti a uzavření smlouvy o ručení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  11/01/07

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, záměr uzavření smlouvy o dlouhodobém úvěru mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1 na profinancování koupě nemovitosti - budovy č.p. 197 na st.p. 388/3 v k.ú. Olšová Vrata ve výši 6 000 tis. Kč s pevnou úrokovou sazbou ve výši max. 4,90% p.a. 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o ručení mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1 k zajištění veškerých budoucích pohledávek s příslušenstvím vyplývajících ze smlouvy o úvěru poskytnutému Letišti Karlovy Vary s.r.o. na zajištění financování koupě nemovitosti - budovy č.p. 197 na st.p. 388/3 v k.ú. Olšová Vrata

Termín kontroly: 5.4.2007

Zodpovídá: Ing.Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


12. Rozpočtová změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  12/01/07

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 1/2007

- změnu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2007, jehož součástí je dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím. V Karlovarském kraji se dotace týká knihoven, a to u měst Cheb a Sokolov v celkové částce 12.008.000,-- Kč. Jedná se o snížení této dotace u města Sokolov o částku 26.500,-- Kč a zároveň navýšení o tuto částku městu Cheb. Původně byla schválena městu Sokolov částka ve výši 5.045.500,- (nyní 5.019.000,-- Kč) a městu Cheb původně částka 6.962.500,-- Kč (nyní 6.989.000,-- Kč).

Termín kontroly: 1.2.2007

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


13. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.1.2007 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  13/01/07

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.1.2007:

  A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 25.1.2007
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 25.1.2007	
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Návrh na uzavření Společného prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským krajem a oblastí Changping, Peking, Čínská lidová republika
6.	Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro rok 2007, na podporu územně plánovací činnosti obcí
7.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru 	regionálního rozvoje na „vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů”
8.	Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 2007
9.	Partnerství pro budoucnost - návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s novým partnerem projektu Okresní hospodářskou komorou Cheb
10.	Žádost Asociace „Záchranný kruh”, o. s. o poskytnutí bezúročné návratné půjčky, v rámci předfinancování projektu v rámci opatření 3.2 SROP Regionální bezpečnostní portál - platforma Integrovaného projektu „Záchranný kruh”
11. 	Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 1.část - Úprava odbavovací budovy pro splnění Schengenských dohod” - schválení změny financování projektu
12. 	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření smlouvy o investičním úvěru na koupi nemovitosti a uzavření smlouvy o ručení
13. 	Návrh aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje
14.	Majetkoprávní vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“
15.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených 	k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2007-2010
16.	Změna ve specifikaci nemovitého majetku převáděného na základě usnesení ZK 166/09/06 ze 	dne 21.9.2006 do vlastnictví akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje
17.	Rozpočtová změna
18.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2006
19.	Informace o dotacích ve školství v roce 2006
20.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 3179/12 v k.ú. 	Bečov nad Teplou
21.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Obci Královské Poříčí
22.	Předfinancování projektů a smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému muzeu 	Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci pro projekty  INTERREG III A  „Zmizelé 	Chebsko“ a „Pomníky padlým v 1. světové válce“
23.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Hranicích
24.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Perninku
25.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domov důchodců v Nejdku
26.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Chebu
27.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově
28.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „PATA“ v Hazlově
29.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské
30.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově
31.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „MÁJA“ v Chebu
32.	Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných
33.	Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti 	do 3 let
34.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví na provoz Centra 	substituční terapie
35.	Majetkoprávní vypořádání stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Aši
36.	Finanční prostředky na příspěvky na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí
37.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007
38.	Změny zřizovacích listin u příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem
39.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem 	na rok 2007 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi
40.	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 na soutěže a 	přehlídky 	vyhlašované MŠMT ČR
41.	Různé

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí


14. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti se vznikem příspěvkové organizace - Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  14/01/07

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova č.p. 716 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 388

budova bez čp/če -  jiná stavba na st.p.č. 386
st.p.č. 388 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2509 m2
st.p.č. 386 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2025 m2
p.p.č. 434 - ostatní plocha o výměře 6088 m2
to vše v  kat.území Sokolov a obci Sokolov

formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Základní školou praktickou a základní školou speciální Sokolov, se sídlem Žákovská 716/1, 
356 01  Sokolov, IČ 70 84 05 71 (jako organizace předávající na straně jedné) a Střední školou živnostenskou Sokolov, se sídlem Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov, IČ 75 05 91 51 (jako organizace přijímající na straně druhé)

Termín kontroly: 14.6.2007

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


15. Bezúplatný převod movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje - 11 ks psacích strojů, ve správě ISŠTE Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  15/01/07

- schvaluje bezúplatný převod movitého majetku – 10 kusů elektrických psacích strojů zn. SAMSUNG SQ-1000 a 1 kusu mechanického psacího stroje zn. CONSUL, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov (jako darující na straně jedné) a Policií ČR, obvodní oddělení Sokolov (jako obdarovaným na straně druhé) a tím se převede předmětný movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku Policie ČR, obvodní oddělení Sokolov

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, PaedDr. Josefu Novotnému uzavřít darovací smlouvu

Termín kontroly: 22.2.2007

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov


16. Předfinancování projektů a smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému muzeu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci pro projekty  INTERREG IIIA  „Zmizelé Chebsko“ a „Pomníky padlým v 1. světové válce“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  16/01/07

- souhlasí s poskytnutím bezúročné návratné půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 580 900,- Kč na financování schváleného projektu z dispozičního fondu INTERREG III A v regionu Egrensis na projekty:
      „Zmizelé Chebsko“ a „Pomníky padlým v 1. světové válce“
      
- souhlasí s uzavřením a podpisem „Smlouvy o půjčce“ mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací na financování schváleného projektu „Zmizelé Chebsko“  ve výši 290 450,- Kč a „Pomníky padlým v 1. světové válce“ ve výši 290 450,- Kč, t.j. celkem 580 900,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí uvedených bezúročných půjček a pověřit hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 22.3.2007

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


17. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „PATA“ v Hazlově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  17/01/07

- souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „PATA“ v  Hazlově  dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 1  ke  zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „PATA“ v Hazlově
    
- ukládá předložit návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „PATA“ v Hazlově k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly:  5.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


18. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  18/01/07

- souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v  Mariánské  dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské
    
- ukládá předložit návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly:  5.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


19. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  19/01/07

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově, příspěvková organizace  dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 2  ke  zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově, příspěvková organizace
    
- ukládá předložit návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově, příspěvková organizace k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly:  5.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


20. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  20/01/07

- souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v  Radošově  dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově
    
- ukládá předložit návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly:  5.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


21. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Perninku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  21/01/07

- souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Perninku dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Perninku
    
- ukládá předložit návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Perninku k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly:  5.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


22. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domov důchodců v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  22/01/07

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domov důchodců v Nejdku dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domov důchodců v Nejdku
    
- ukládá předložit návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domov důchodců v Nejdku k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly:  5.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


23. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Hranicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  23/01/07

- souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Hranicích dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Hranicích
    
- ukládá předložit návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Hranicích k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly:  5.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


24. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  24/01/07

- souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Chebu dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Chebu
    
- ukládá předložit návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Chebu k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly:  5.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


25. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „MÁJA“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  25/01/07

- souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „MÁJA“ v Chebu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 1 ke  zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „MÁJA“ v Chebu
    
- ukládá předložit návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „MÁJA“ v Chebu k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly:  5.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


26. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  26/01/07

- schvaluje Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2007

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


27. Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  27/01/07

- souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 7.6.2007

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřený k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví


28. Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  28/01/07

- souhlasí s návrhem Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 7.6.2007

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřený k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví


29. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví na provoz Centra substituční terapie

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  29/01/07

- bere na vědomí poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 296.000,-- Kč na provoz Centra substituční terapie

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 296.000,--Kč na provoz Centra substituční terapie

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 296.000,-- Kč na provoz Centra substituční terapie

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a Martinou Frýbertovou po schválení poskytnutí příspěvku Zastupitelstvem Karlovarského kraje

Termín kontroly: 7.6.2007

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřen k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví


30. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Horním Slavkově“  
                  - Schválení formy zadávacího řízení
                  - Schválení subjektů k obeslání zadávací dokumentací 
                  - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
                  - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
                  - Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  30/01/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Horním Slavkově“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Horním Slavkově“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Horním Slavkově“ s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  MUDr. Ivo Tukinski	 - náhradník: MUDr. Karel Vaněk
- člen:  Bc. Joža Lokajíček         - náhradník: Janka Danihelová 
- člen:  Ing. Josef Bernátek        -  náhradník: Ivana Gajdošová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen:  Ing. Jiří Mutinský	- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen:  Ing. Josef Malý		- náhradník: RNDr. Jaroslav Růžička
- člen:  Petr Martínek		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen:  RNDr. Petr Horký 	- náhradník: Václav Veselý
- člen:  MUDr. Ivo Tukinski	- náhradník: MUDr. Karel Vaněk
- člen:  Bc. Joža Lokajíček	- náhradník: Janka Danihelová
- člen:  Mgr. Jiří Frűhauf	- náhradník: Ing. Josef Bernátek

Termín kontroly: 5.4.2007

Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje


31. Prominutí smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  31/01/07

- souhlasí s prominutím smluvní pokuty v celkové výši 1.000,- Kč, uložené obci Kolová za porušení nepeněžité povinnosti dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství č. D 489/2006

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


32. Finanční prostředky na příspěvky na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  32/01/07

- souhlasí s použitím finančních prostředků v celkové výši 12.000.000,- Kč na příspěvky v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí č. PZ 10/2005

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení použití finančních prostředků v celkové výši 12.000.000,- Kč na příspěvky v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí č. PZ 10/2005

Termín kontroly: 22.2.2007 

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


33. Pravidla pro Programy na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  33/01/07

- schvaluje Pravidla pro Programy na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2007 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat úkoly vyplývající z Pravidel pro Programy na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2007

Termín kontroly: 14.6.2007

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


34. Změny v zápisu údajů v rejstříku škol a školských zařízení a změny zřizovacích listin u příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  34/01/07

- schvaluje s účinností od 1. září 2007 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání a formě vzdělávání u středních škol, jejíchž činnost vykonávají následující příspěvkové organizace 

Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary
82-41-M/007 	Propagační výtvarnictví – propagační grafika 	
forma denní	z 50 na 100  žáků
82-41-M/018	Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství
forma denní	z 50 na 100 žáků

Střední průmyslová škola Ostrov
23-68-H/001	Automechanik		
		forma denní 	z 90 na 140 žáků

- schvaluje s účinností od 1. září 2007 nové místo, kde se uskutečňuje střední vzdělávání, u příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary na adrese 360 01 Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 23
								
- souhlasí s účinností od 1. února 2007 se změnami ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předán do správy příspěvkových organizací Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov a Střední škola živnostenská Sokolov, k jejich vlastnímu hospodářskému využití včetně vydání příslušných dodatků ke zřizovacím listinám dle příloh zprávy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedené změny včetně vydání dodatků ke zřizovacím listinám 

- souhlasí s účinností od 1. února 2007 s povolením provozování doplňkové činnosti v oblasti pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov včetně vydání příslušného dodatku a přílohy č. 3 zřizovací listiny dle příloh zprávy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení povolení provozování doplňkové činnosti v uvedené oblasti včetně vydání dodatku a přílohy č. 3 zřizovací listiny 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiály pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat veškeré úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení  

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 24.5.2007

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


35. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  35/01/07

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 zprávy ve výši 2.373.000,- Kč

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 zprávy ve výši 8.747.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto finančních příspěvků

- 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: 6.9.2007

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


36. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2007 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  36/01/07

- souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2007 v celkové výši Kč 278.500,-- dle přílohy zprávy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 24.5.2007 

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


37. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2007 pro školy a školská zařízení zřizované krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  37/01/07

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2007 v celkové výši Kč 103.000,-- dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit seznam schválených příspěvků, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a realizovat veškeré úkoly vyplývající z organizování soutěží

Termín kontroly: 24.5.2007 

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


38. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  38/01/07

- souhlasí  s uzavřením smluv o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení soutěží a přehlídek dětí a žáků s příspěvkovými organizacemi Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, a Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, v celkové výši 822 tis. Kč dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výše uvedené smlouvy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiály pro jednání zastupitelstva kraje  

Termín kontroly: 24.5.2007

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


39. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – I. etapa, 1. část Zateplení fasády a výměna oken“
- 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  39/01/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech –    I. etapa, 1. část  Zateplení fasády a výměna oken“

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech –    I. etapa, 1. část  Zateplení fasády a výměna oken“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: RNDr. Zdeněk Papež			- náhradník: Mgr. Eva Hanková
- člen: Ing. Dušan Kondel      	  		- náhradník: Irena Vacková
- člen: Milan Březina				- náhradník: Ing. Irena Šteflová
 
- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Kamil Řezníček		     		- náhradník: Ing. Ivan Žikeš
- člen: RNDr. Petr Horký 	     			- náhradník: Ing. Václav Hanzl
- člen: Olga Haláková		          	            - náhradník:  Ing. Josef Malý
- člen: Mgr. Jaroslav Borka       			- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Martina Klánová			- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: RNDr. Zdeněk Papež    			- náhradník: Ing. Dušan Kondel
- člen: Milan Březina				- náhradník: Ing. Irena Šteflová
	
- ukládá řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, aby zahájil realizaci výběrového řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle předpisu rady PR č. 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“

Termín kontroly:  14.6.2007

Zodpovídá: 	RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace První české gymnázium 				v Karlových Varech


40. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech - I. etapa, 2. část Rekonstrukce sociálního zařízení”
- 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  40/01/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – I. etapa, 2. část  Rekonstrukce sociálního zařízení“

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – I. etapa, 2. část Rekonstrukce sociálního zařízení“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: RNDr. Zdeněk Papež			- náhradník: Mgr. Eva Hanková
- člen: Ing. Dušan Kondel      	  		- náhradník: Irena Vacková
- člen: Milan Březina				- náhradník: Ing. Irena Šteflová
 
- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Kamil Řezníček		     		- náhradník: Ing. Ivan Žikeš
- člen: RNDr. Petr Horký 	     			- náhradník: Ing. Václav Hanzl
- člen: Olga Haláková		          	            - náhradník: Ing. Josef Malý
- člen: Mgr. Jaroslav Borka       			- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Martina Klánová			- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: RNDr. Zdeněk Papež    			- náhradník: Ing. Dušan Kondel
- člen: Milan Březina				- náhradník: Ing. Irena Šteflová
	
- ukládá řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, aby zahájil realizaci výběrového řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle předpisu rady PR č. 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“

Termín kontroly:  14.6.2007

Zodpovídá: 	RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace První české gymnázium 				v Karlových Varech


41a) Návrh na znění Společného prohlášení o spolupráci uzavřené mezi Karlovarským krajem a oblastí Changping, Peking, Čínská lidová republika

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  41/01/07

- souhlasí se Společným prohlášením o spolupráci uzavřené mezi Karlovarským krajem a oblastí Changping, Peking, Čínská lidová republika dle návrhu a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 22.2.2007

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská,  vedoucí odboru kancelář hejtmana 


41b) Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  42/01/07

- souhlasí  s dotací na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši  13 602 000 Kč (z toho 11 683 000 Kč neinvestiční dotace a 1 919 000 Kč investiční dotace) 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu
Termín kontroly: 22.3.2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


41c) Návrh postupu aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  43/01/07

- souhlasí  s návrhem postupu aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh postupu aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje
Termín kontroly: 8.3.2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


41d) Jmenování ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium 
a vyšší odborná škola Karlovy Vary a stanovení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  44/01/07

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary dle návrhu

- jmenuje Mgr. Bohuslava Peroutku do funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary s účinností od 1. února 2007

- stanovuje plat Mgr. Bohuslavu Peroutkovi dle návrhu platového výměru 
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Mgr. Bohuslava Peroutky do funkce a stanovením jeho platu
Termín kontroly: 22.2.2007
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 



