Usnesení ze 4. jednání RKK dne 1.2.2007
1.2.2007		Strana 1 (celkem 12)
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 4. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 1. února 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:04 do 10:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, 
Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 7 radních)
Omluveni:	Ing. Červenka, 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 1.2.2007		RK  68/02/07
2.	Rozhodnutí o nahrazení funkce útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní 	RK  69/02/07
kontroly v příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov
3.	Schválení mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby: 	RK  70/02/07
„Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa”
4.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Modernizace letiště Karlovy 	RK  71/02/07
Vary - III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských 
dohod a 2. část - Výstavba nové odbavovací budovy”
    		- Schválení formy zadávacího řízení
    		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
    		- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
   		- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
5.	Program obnovy venkova - nedodržení závazných parametrů akce			RK  72/02/07
	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK  73/02/07
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje

Nákladový kilometr ve veřejné linkové dopravě pro zajištění základní dopravní 	RK  74/02/07
obslužnosti Karlovarského kraje pro rok 2007
8.	Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce „II/212 		RK  75/02/07
Rekonstrukce mostů Kynšperk“ předfinancovávané z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury
9.	Provozní plán KSÚS KK, p.o.na rok 2007						RK  76/02/07
10.	Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na silnicích 		RK  77/02/07
II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2007	
11.	Provádění zimní údržby na úsecích silnic I/13, II/221, II/222, III/22125 		RK  78/02/07
v souvislosti s konáním akce ŠKODA WDC 2007
12.	První změna „Seznamu tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti 	RK  79/02/07
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ a druhá změna „Seznamu 
linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje pro rok 2007“
13.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby 	RK  80/02/07
na rok 2007
14.	Rozpočtové změny								RK  81/02/07
15.	Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2007			RK  82/02/07
16.	Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění 	RK  83/02/07
výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb
17.	Smlouva o dílo na vyhotovení obsahové náplně pro účely výroby informačních 	RK  84/02/07
tabulí k projektu „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“
18.	Přednostní umístění do zařízení sociálních služeb					RK  85/02/07
19.	Záměr projektu MPSV - „Podpora pilotního procesu transformace pobytových 	RK  86/02/07
služeb v zařízeních kraje“
20.	Záměr projektu - „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje 	RK  87/02/07
sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Karlovarském kraji“
21.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, 	RK  88/02/07
odboru zdravotnictví, Horské službě ČR, oblast Krušné Hory
22.	Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna RK  89/02/07
čediče a eucoru Stará Voda“, společnosti EUTIT s.r.o.
23.	Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Tavení 	RK  90/02/07
a třídění bílého korundu“, společnosti Treibacher Schleifmittel s.r.o.
24.	Souhlas s podáním projektu „ADAM – Šance pro všechny“ příspěvkové 		RK  91/02/07
organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a 
příslib jeho předfinancování
25.	Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola 	RK  92/02/07
Ostrov a vyhlášení konkursního řízení na obsazení této funkce
26.	Informace - Plán veřejnosprávních a vnitřních kontrol v roce 2007			bez usnesení
27.	Schválení zástupce ředitele Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková 	RK  93/02/07
organizace, Krásňany 766, 351 24 Hranice
	




			



                                                           
	   JUDr. Josef Pavel v. r. 	     	    		  Ing. Luboš Orálek v. r.
 	 hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje









A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Luboše Orálka	
- Ing. Jiřího Mutinského


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 27)	- Schválení zástupce ředitele Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, 			Krásňany 766, 351 24 Hranice


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.2.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  68/02/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.2.2007

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


2. Rozhodnutí o nahrazení funkce útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly 
v příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  69/02/07

- schvaluje nahrazení funkce útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov od 1.2.2007

- ukládá odboru kontroly realizovat úkoly spojené s nahrazením funkce útvaru interního auditu  výkonem  veřejnosprávní kontroly  u  příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov 
od 1.2.2007

Termín kontroly: 1.3.2007

Zodpovídá: Mgr. Jaromír Kruták, vedoucí odboru kontroly


3. Schválení mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby: „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa”

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  70/02/07

- schvaluje znění mandátní smlouvy na inženýrskou činnost mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o. při realizaci stavby: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa“

- schvaluje uzavření mandátní smlouvy na inženýrskou činnost mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o. při realizaci stavby: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa“

Termín kontroly:  12.7.2007

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


4. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Modernizace letiště Karlovy Vary - 
III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část - Výstavba nové odbavovací budovy”
    		- Schválení formy zadávacího řízení
    		- 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  71/02/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 
2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Milan Mader		- náhradník: Ing. Václav Černý
- člen:  Ing. Milan Novák		- náhradník: Ing. Petr Polák
- člen:  Ing. Václav Strachoň	- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  JUDr. Josef Pavel		- náhradník: Ing.Jiří Červenka
- člen:  RNDr. Petr Horký		- náhradník: Ing. Jiří Behenský
- člen:  Ing. Josef Malý		- náhradník: Olga Haláková
- člen:  Josef Murčo			- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen:  Ing. Milan Mader		- náhradník: Ing. Václav Černý 
- člen:  Ing. Milan Novák		- náhradník: Ing. Petr Polák 
- člen:  Ing. Václav Strachoň	- náhradník: Ing. Irena Šteflová

Termín kontroly:  12.7.2007

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


5. Program obnovy venkova - nedodržení závazných parametrů akce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  72/02/07

- bere na vědomí informaci o nedodržení závazných parametrů akce „Oprava klubovny a úprava okolí hřiště“ realizované obcí Třebeň 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení - nepožadovat vrácení části příspěvku poskytnutého obci Třebeň na akci „Oprava klubovny a úprava okolí hřiště“

Termín kontroly: 26.4.2007 

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


6. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  73/02/07

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu  Karlovarského kraje, s dopravci LIGNETA autobusy s.r.o., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., ČI-DU, spol. s r.o., 
Miluše Pechočiaková a Karel Vrbík, dle návrhu

Termín kontroly: 22.3.2007

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


7. Nákladový kilometr ve veřejné linkové dopravě pro zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje pro rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  74/02/07

- schvaluje pro rok 2007 ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje zvýšení horní hranice nákladového kilometru u smluvních dopravců z 32,00 Kč/km na 32,30 Kč/km, dle návrhu

Termín kontroly: 10.5.2007

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


8. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce „II/212 Rekonstrukce mostů Kynšperk“ předfinancovávané z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  75/02/07

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „II/212 Rekosntrukce mostů Kynšperk“ předfinancovávané z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2006 v předloženém znění

Termín kontroly: 5.4.2007

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




9. Provozní plán KSÚS KK, p.o. na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  76/02/07

- souhlasí s předloženým provozním plánem příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na rok 2007 s celkovými předpokládanými zdroji ve výši 825 528 tis. Kč

- schvaluje způsob a dobu účetního odepisování majetku tak, jak je předloženo v Odpisovém plánu KSÚS KK, p.o. na rok 2007 (sloupec 3 a 4). Propočet ročních účetních odpisů činí 63 805 379,- Kč

- schvaluje předložený rozpočet výnosů a nákladů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. na rok  2007 ve výši 443 203 tis. Kč

- schvaluje předložený plán tvorby a použití fondů a ostatních peněžních operací Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. na rok 2007

- stanovuje hodnotu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy na rok 2007“ ve výši 10,3 mil. Kč

- schvaluje předložený plán čerpání investičního fondu pro rok 2007 ve výši 478 222 tis. Kč

Termín kontroly:   22.3.2007

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


10. Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na silnicích II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  77/02/07

- schvaluje zadání veřejných zakázek :
„II/230 Rekonstrukce silnice Bečov – Mnichov“,
„II/221 Rekonstrukce silnice Horní Blatná – Potůčky“,
„II/210 Rekonstrukce průtah Kraslice“,
„II/212 Rekonstrukce průtahu Luby“,
„II/606 Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 Cheb – Vinice“,
formou otevřeného řízení

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedených veřejných zakázek nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100%

- jmenuje členy hodnotící komise, a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka, pro všechny výše uvedené veřejné zakázky :
1. člen: Bc. Radomil Gold                1. náhradník: Radomil Havrda
2. člen: Ing. Karel Jakobec               2. náhradník: René Bolvari
3. člen: Ing. Václav Hanzl                3. náhradník: Bc. Tomáš Hybner
4. člen: Ing. Josef Malý                    4. náhradník: Josef Murčo                      
5. člen: Ing. Milan Novák                 5. náhradník: Ing. Petr Polák
6. člen: Ing. Petr Šťovíček                6. náhradník: Irena Kroftová

Termín kontroly: 12.7.2007

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

11. Provádění zimní údržby na úsecích silnic I/13, II/221, II/222, III/22125 v souvislosti s konáním akce ŠKODA WDC 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  78/02/07

- souhlasí s nestandardním způsobem provádění zimní údržby na úsecích silnic I/13, II/221, II/222, III/22125 v souvislosti s konáním akce ŠKODA WDC 2007

Termín kontroly: 5.4.2007

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


12. První změna „Seznamu tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ a druhá změna „Seznamu linek a spojů zařazených 
do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  79/02/07

- schvaluje první změnu „Seznamu tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ a druhou změnu „Seznamu linek a spojů zařazených 
do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ uvedenou 
pod bodem 6 s účinností od 1.1.2007, pod bodem 8 s účinností od 2.2.2007, a pod body 2, 3, 4, 5 a 7 s účinností od 4.3.2007 dle návrhu

- schvaluje nezařazení změn uvedených pod bodem 1 do „Seznamu tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“

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

Termín kontroly: 26.4.2007

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


13. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  80/02/07

- schvaluje  jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj,  předložený finanční plán, plán investic a plán oprav 
a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na r. 2007 

Termín kontroly: 9.8.2007

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


14. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  81/02/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 15/2007
 - zapojení financování z Fondu řízení likvidity (ze zůstatku 2006) ve výši 90.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na provedení inženýrskogeologického průzkumu pro Letiště Karlovy Vary – přistávací dráha.

Rozpočtovou změnu č. 16/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 260.000,-- Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 z investičních na neinvestiční pro Regionální radu soudržnosti regionu Severozápad na její činnost v roce 2007.
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy ekonomického odboru do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 28.000,-- Kč. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční výdaje pro Regionální radu soudržnosti regionu Severozápad.

Rozpočtovou změnu  č. 17/2007
 - zapojení financování z Fondu technické asistence (ze zůstatku 2006) ve výši 120.487,50 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění projektu Technické asistence SROP, podopatření 5.1.2, alokace 2005.

Rozpočtovou změnu č. 18/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.633,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za IV. čtvrtletí roku 2006 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu  č. 19/2007
 - zapojení financování z Fondu budoucnosti  ve výši 1.800.000,-- Kč k zajištění výdajů odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění projektu Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark, který byl schválen v rámci 1. výzvy SROP, priority 4 – Rozvoj cestovního ruchu, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

Rozpočtovou změnu č.  20/2007
- 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

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu  č.  21/2007
 - zapojení financování z Fondu řízení likvidity (ze zůstatku 2006) ve výši 1.942.600,-- Kč do odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje jako dotaci z rozpočtu územně samosprávného celku na stanovený účel v souladu s § 47 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí zákon 
o účetnictví, pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na realizaci rekonstrukce pavilonu C (oddělení onkologie a gynekologie) Karlovarské krajské nemocnice a.s. – nemocnice Cheb

Termín kontroly: 1.3.2007

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

15. Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  82/02/07

- schvaluje finanční plány příspěvkových organizací na rok 2007:
	v oblasti kultury s celkovým výsledkem hospodaření nulovým (viz. tab. 1a důvodové zprávy)

v oblasti dopravy s výsledkem hospodaření nulovým (viz. tab. 2a důvodové zprávy)
v oblasti zdravotnictví s celkovým výsledkem hospodaření 28.000,- Kč (viz. tab. 3a důvodové zprávy)
v oblasti školství s celkovým výsledkem hospodaření 2.722.000,- Kč (viz. tab. 4a důvodové zprávy)
v oblasti regionálního rozvoje s výsledkem hospodaření nulovým (viz. tab. 5a důvodové zprávy)

- schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2007:
	v oblasti kultury (viz. tab. 1b důvodové zprávy)

v oblasti dopravy (viz. tab. 2b důvodové zprávy)
v oblasti zdravotnictví (viz. tab. 3b důvodové zprávy)
v oblasti školství (viz. tab. 4b důvodové zprávy)
v oblasti regionálního rozvoje (viz. tab. 5b důvodové zprávy)

Zodpovídá: ředitelé/ředitelky příspěvkových organizací


16. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  83/02/07

- souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb v celkové výši 1 856 000,- Kč

- doporučuje tuto dotaci Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- ukládá  odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat platební kalendář a zaslat oznámení o dotaci příjemci

Termín kontroly: 22.3.2007

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


17. Smlouva o dílo na vyhotovení obsahové náplně pro účely výroby informačních tabulí k projektu „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  84/02/07

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 1.3.2007

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


18. Přednostní umístění do zařízení sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  85/02/07

- schvaluje přednostní umístění osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci ve stupni III – těžká závislost a ve stupni IV – úplná závislost (viz ustanovení § 7 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  – příspěvek na péči) do  zařízení sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem, viz bod I. důvodové zprávy

Termín kontroly: 10.5.2007 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


19. Záměr projektu MPSV - „Podpora pilotního procesu transformace pobytových služeb v zařízeních kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  86/02/07

- bere na vědomí Projekt MPSV ČR - pilotní proces transformace pobytových zařízení sociálních služeb

- souhlasí, aby do projektu bylo vybráno zařízení sociálních služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské a Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, prioritně  Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Termín kontroly:  6.9.2007 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


20. Záměr projektu - „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  87/02/07

- bere na vědomí předložený projektový záměr „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Karlovarském kraji“ předložený Komunitním plánováním o.p.s. se sídlem Žďár 58, p. Protivín 398 50

Termín kontroly:  6.9.2007

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví, Horské službě ČR, oblast Krušné Hory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  88/02/07

- schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví mezi Karlovarským krajem a Horskou službou ČR, oblast Krušné Hory dle předloženého návrhu na technické a zdravotnické vybavení

Termín kontroly: 14.6.2007

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřen zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


22. Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna čediče 
a eucoru Stará Voda“, společnosti EUTIT s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  89/02/07

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna čediče a eucoru Stará Voda“, společnosti EUTIT s.r.o.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

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


23. Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Tavení a třídění bílého korundu“, společnosti Treibacher Schleifmittel s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  90/02/07

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Tavení a třídění bílého korundu“, společnosti Treibacher Schleifmittel s.r.o.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

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


24. Souhlas s podáním projektu „ADAM – Šance pro všechny“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a příslib jeho předfinancování

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  91/02/07

- souhlasí s podáním projektu „ADAM – Šance pro všechny“ do 2. výzvy grantového schématu Karlovarského kraje Společného regionálního operačního programu 2005 - 2006, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov

- souhlasí s předfinancováním uvedeného projektu z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši Kč 2.490.000,-- za podmínky, že předložený projekt bude schválen k realizaci 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu za podmínky, 
že předložený projekt bude schválen k realizaci 

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

Termín kontroly: 12.7.2007 

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


25. Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov a vyhlášení konkursního řízení na obsazení této funkce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  92/02/07

- bere na vědomí  oznámení Ing. Záviše Kulíka, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, o vzdání se funkce dnem 31. července 2007  

- schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov včetně znění oznámení dle přílohy zprávy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
se vzdáním se funkce a s přípravou a organizací konkursního řízení 

Termín kontroly: 12.7.2007 

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


26. Informace - Plán veřejnosprávních a vnitřních kontrol v roce 2007

Bez usnesení.


27. Schválení zástupce ředitele Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Krásňany 766, 351 24 Hranice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  93/02/07

- schvaluje s účinností od 1.2.2007 paní Helgu Němcovou jako zástupce ředitele Domova pro seniory v Hranicích, Krásňany 766, 351 24 Hranice 

Termín kontroly: 5.4.2007

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 





