Usnesení z 12. jednání RKK dne 29.3.2007
29.3.2007                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 21)
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 12. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 29. března 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 11:15 hodin 


Přítomni:                  JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
	Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 9 radních)       
Jednání řídil:            JUDr. Pavel
Další zúčastnění:      Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:                   J. Kopál, Ing. Vachuda, Bc. Žemlička, Bc. Lokajíček
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.


A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 29.3.2007		RK 175/03/07
2.	Stížnosti, petice a další podání s rozborem za rok 2006				RK 176/03/07
3.	Dohoda o partnerství Karlovarského kraje a Asociace „Záchranný kruh“, o.s. 	RK 177/03/07
v rámci projektu Regionální bezpečnostní portál – platforma Integrovaného 
projektu „Záchranný kruh“ 
  4.	Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje 	RK 178/03/07
	jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
  5.	Lomnické pinky									RK 179/03/07
  6.	Výpověď Smlouvy o poskytování a využívání informací – Krajská 		RK 180/03/07
	knihovna K. Vary
  7.	Uzavření Smlouvy o poskytování a využívání informací – Newton IT		RK 181/03/07
  8.	Návrh na udělení dotací pro rok 2007 v dotačním titulu na „vybavení 		RK 182/03/07
	pracovišť 	standardizovaných územně analytických podkladů“ z rozpočtu 
	odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje
  9.	Zaměření Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2007 – 2013		RK 183/03/07
10.	Objednávka zpracování vyhledávací studie pro trasu „Cyklostezky Ohře“ 		RK 184/03/07
	v úseku Kyselka – Vojkovice podél stávající železniční vlečky závodu 
	Karlovarských minerálních vod „MATTONI“ v Kyselce 	údolím řeky Ohře 
	a její následné proplacení
11.	Zrušení předpisů Zastupitelstva Karlovarského kraje 				RK 185/03/07
12.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK 186/03/07
	osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje
13.	Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné osobní 		RK 187/03/07
	dopravě – poskytování žákovského jízdného
14.	Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě 		RK 188/03/07
	s dopravcem České dráhy, a.s.
15.	Dopravní obslužnost kraje drážní dopravou od druhé změny jízdních 		RK 189/03/07
	řádů 2006/2007	
16.	Vyřizování žádostí o provedení a umístění stavby – zařízení na pozemcích, 	staženo
	jejichž správou byla pověřena příspěvková organizace Krajská správa a údržba 
	silnic Karlovarského kraje 
17.	Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2007 – změna č. 1 				RK 190/03/07
18.	Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na silnicích		RK 191/03/07 
	II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2007 – změna ve složení 
	hodnotící komise
19.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv			RK 192/03/07
20.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: "Dodávka 		RK 193/03/07
	požárního automobilu CAS 40 - T-815 - 6 x 6 - Letištní speciál po rekonstrukci"
21.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - uzavření smlouvy o investičním úvěru na koupi 	RK 194/03/07
	nemovitosti
22.	Rozpočtové změny								RK 195/03/07
23.	Finanční a odpisové plány na rok 2007 příspěvkových organizací 			RK 196/03/07
	v oblasti sociální
24.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK 197/03/07
	příspěvkovým organizacím
25.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1623/1, 		RK 198/03/07
	k.ú. Karlovy Vary ve vlastnictví Města Karlovy Vary ve prospěch 
	Karlovarského kraje, pro stavbu Becherova vila
26.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1084, k.ú. 	RK 199/03/07
	Karlovy Vary ve vlastnictví Města Karlovy Vary ve prospěch Karlovarského 
	kraje, pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba budovy Belveder a Jelena, 
	Karlovy Vary“
27.	Souhlas s pokácením dřevin na pozemkové parcele č. 78/16, k.ú. Sokolov 		RK 200/03/07
	- ISŠTE Sokolov
28.	Žádost o zřízení věcného břemene Mariánské Lázně, ulice Poštovní 57, 5		RK 201/03/07
29.	Výjimka z Pravidel pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným 		RK 202/03/07
	movitým majetkem kraje
30.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 		RK 203/03/07
	břemene uzavřené pro projekt Česko – bavorský geopark
31.	Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury 	RK 204/03/07
	za rok 2006
32.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury			RK 205/03/07
33.	Partnerská smlouva – rodinný pivovar Nový Drahov				staženo
34.	Změna kapacity  Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské	RK 206/03/07
35.	Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z Fondu na podporu 		RK 207/03/07
	nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
36.	Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského 	RK 208/03/07
	kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2006 
37.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 		RK 209/03/07
	za II. pololetí roku 2006
38.	Příspěvky subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 210/03/07
	na rok 2007
39.	Vyjádření k oznámení záměru „Kompostárna Tisová“				RK 211/03/07
40.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce				RK 212/03/07
41.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního 		RK 213/03/07
	prostředí a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy 
	a osvěty (EVVO) v roce 2007
42.	Výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové 		RK 214/03/07
	organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně
43.	Změna určení platu ředitelů příspěvkových organizací Střední odborná škola 	RK 215/03/07
	a střední odborné učiliště Nejdek a Střední škola živnostenská Sokolov    
44.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje družstvu basketbalistek 	RK 216/03/07
	Gymnázia Sokolov na účast na světovém mistrovství ISF ve Francii  
45.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje 		RK 217/03/07
	na rok 2007
46a) 	Stanovení výše náhrady škody způsobené organizaci zaměstnancem, který je 	RK 218/03/07	statutárním orgánem PO
46b)	Technická asistence SROP							RK 219/03/07
46c)	Zvýšení odměny pro advokátní kancelář při zastupování Karlovarského 		staženo
	kraje v soudním sporu












           JUDr. Josef Pavel v. r.                 			         Ing. Jiří Behenský v. r.
                      hejtman				                 	      ověřovatel
 	Karlovarského kraje						      



























A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-   Ing. Jiřího Behenského
-   Ing. Luboše Orálka 


B)  Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 46 a)	Stanovení výše náhrady škody způsobené organizaci zaměstnancem, který je 			statutárním orgánem PO
	
bod č. 46 b)	Technická asistence SROP

bod č. 46 c)	Zvýšení odměny pro advokátní kancelář při zastupování Karlovarského kraje 
			v soudním sporu


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 29.3.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 175/03/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 29.3.2007
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí


2. Stížnosti, petice a další podání s rozborem za rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 176/03/07

- bere na vědomí  zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2006 s rozborem
Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu


3. Dohoda o partnerství Karlovarského kraje a Asociace „Záchranný kruh“, o.s. v rámci projektu Regionální bezpečnostní portál – platforma Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 177/03/07

- souhlasí s dohodou o partnerství Karlovarského kraje a Asociace „Záchranný kruh“, o.s. v rámci projektu „Regionální bezpečnostní portál-platforma Integrovaného projektu „Záchranný kruh“
Termín kontroly: 26.4.2007 
Zodpovídá: Ing. arch Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


4. Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 178/03/07

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení


5. Lomnické pinky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 179/03/07

- schvaluje zamítnutí návrhu na vyhlášení lokality Lomnické pinky za chráněné území vzhledem k tom, že:

	koncepce tvorby Programu rozvoje kraje, její strategie a úloha Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. jako společnosti s cílem rekultivace významné oblasti Karlovarského kraje, ve svých revitalizačních a restrukturalizačních dlouhodobých plánech a záměrech počítá 
s  pokračováním těžby hnědého uhlí až do jejího vyuhlení   


	Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 9.4.1999 pod č.j. 425/700/99 Stanovisko 
o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve kterém souhlasí se záměrem hornické činnosti v dobývacích prostorech východní části sokolovského revíru

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


6. Výpověď Smlouvy o poskytování a využívání informací – Krajská knihovna K. Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 180/03/07

- schvaluje výpověď Smlouvy o poskytování a využívání informací - Krajská knihovna K. Vary
Termín kontroly: 26.4.2007
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí kanceláře hejtmana 


7. Uzavření Smlouvy o poskytování a využívání informací – Newton IT

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 181/03/07
- schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování a využívání informací - Newton IT, dle návrhu
Termín kontroly: 26.4.2007
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí kanceláře hejtmana 


8. Návrh na udělení dotací pro rok 2007 v dotačním titulu na „vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 182/03/07

- souhlasí s níže uvedeným návrhem rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu na „vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované rozdělení dotací ke schválení

č.
Obec s rozšířenou působností
Obsah projektu
Požadovaná dotace (Kč)
1
Aš
zakoupení licence softwaru včetně zaškolení a pořízení hardwaru
120 000
2
Cheb
programové vybavení, školení pracovníků na pořízený program,vybavení pracoviště technikou
120 000
3
Karlovy Vary
hardware, monitor LCD 19,skener A3, 1x UPLAN + školení v UPLAN (software)
111 600
4
Kraslice
pořízení software,proškolení pracovníků, pořízení hardware
120 000
5
Mariánské Lázně
software pro pořizování standardizovaných územně analytických podkladů, školení pracovníků úřadu územního plánování na pořízený software, pořízení a instalace hardware pro zmíněný účel
120 000
6
Ostrov
vybavení pracoviště úřadu územního plánování informačními technologiemi pro pořizování standardizovaných územně analytických podkladů
120 000
7
Sokolov
pořízení software, proškolení pracovníka, pořízení hardware
120 000
Celkem
831 600
             
Termín kontroly: 10.5.2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


9. Zaměření Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 183/03/07

- schvaluje změnu zaměření Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2007 – 2013 s důrazem na Strategii rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 
Termín kontroly: 26.4.2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


10. Objednávka zpracování vyhledávací studie pro trasu „Cyklostezky Ohře“ v úseku Kyselka – Vojkovice podél stávající železniční vlečky závodu Karlovarských minerálních vod „MATTONI“ v Kyselce údolím řeky Ohře a její následné proplacení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 184/03/07

- schvaluje objednávku na zpracování vyhledávací studie v úseku Kyselka – Vojkovice (ve dvou variantách) podél stávající železniční vlečky závodu „MATTONI“ a její proplacení ve výši 
56.000,- Kč + DPH (zpracovatel – IMK – projekt, Ostrov)

- ukládá řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci zajistit všechny potřebné úkony související se zadáním vyhledávací studie
Termín kontroly: 7.6.2007
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


11. Zrušení předpisů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 185/03/07

- souhlasí s návrhem na zrušení předpisu Zastupitelstva Karlovarského kraje č. PZ 02/2005 a PZ 06/2003

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení předpisu Zastupitelstva Karlovarského kraje č. PZ 02/2005 a PZ 06/2003
Termín kontroly: 10.5.2007 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


12. 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 186/03/07
- 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., Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., ČSAD autobusy Plzeň a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s., Cvinger bus s.r.o., 
ČI-DU, spol. s r.o., Věra Havlovičová,  Miluše Pechočiaková a František Farář, dle návrhu

Termín kontroly: 10.5.2007
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


13. Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě – poskytování žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 187/03/07

- schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Termín kontroly: 10.5.2007
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


14. Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě s dopravcem České dráhy, 	a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 188/03/07

- schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem České dráhy, a.s., dle návrhu
Termín kontroly: 26.4.2007
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


15. Dopravní obslužnost kraje drážní dopravou od druhé změny jízdních řádů 2006/2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 189/03/07

- bere na vědomí informaci o současném stavu problematiky zajištění dopravní obslužnosti trati 
č. 145 Sokolov – Kraslice 

- ukládá Mgr. Ing. Zdeňku Kusému, řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému, vyhodnotit možné dopady ukončení dopravy komerčními vlaky VIAMONT a.s. na trati č. 140 od druhé změny jízdních řádů 2006/2007, včetně předložení potřebných návrhů řešení 
a zároveň mu ukládá předložit návrh řešení jízdních řádů na trati č. 145, a jejich návaznosti na ostatní druhy doprav, pro období platnosti jízdních řádů od druhé změny jízdních řádů, tedy od 10.6.2007 v termínu do 20.4.2007

- ukládá Ing. Milanu Novákovi, vedoucímu odboru dopravy silničního hospodářství, vést další jednání se společností VIAMONT, a.s. k uzavření dodatku ke stávající smlouvě ev.č. 206/2006 ze dne 18.12.2006 uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností VIAMONT a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje a předložit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. 204/2006 ze dne 18.12.2006 ke schválení na jednání Rady Karlovarského kraje dne 10.5.2007
 
- schvaluje návrh textu odpovědi na dopis společnosti VIAMONT a.s. ze dne 6.2.2007 ve věci ukončení veřejné drážní dopravy na úseku regionální dráhy č. 145 Kraslice – Kraslice státní hranice 
a dopis ze dne 6.3.2007 ve věci ukončení veřejné drážní osobní dopravy v pracovní dny na úseku Sokolov – Karlovy Vary, celostátní dráhy č. 140 Chomutov – Cheb

- pověřuje 1. náměstka hejtmana Ing. Zborníka odesláním odpovědi na dopisy společnosti VIAMONT a.s.  dle návrhu
Termín kontroly: 26.4.2007
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


16. Vyřizování žádostí o provedení a umístění stavby – zařízení na pozemcích, jejichž správou byla 	pověřena příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


17. Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2007 – změna č. 1 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 190/03/07

- bere na vědomí zvýšení zdrojů v Provozním plánu KSÚS KK, p.o. na rok 2007 z částky 825 528 tis. Kč na částku 846 904 tis. Kč, tj. o částku 21 376 tis. Kč, a to na základě výsledku hospodaření organizace v roce 2006 (předpokládaný zůstatek investičního fondu byl 2 237 tis. Kč, skutečný je 
17 275 tis. Kč, tj. o 15 038 tis. Kč vyšší,  předpokládaný zůstatek rezervního fondu byl 3 tis. Kč, skutečný je 6 303 tis. Kč, tj. o 6 300 tis. Kč vyšší, předpokládaný zůstatek ve FKSP byl 103 tis. Kč, skutečný je 141 tis. Kč, tj. o 38 tis. Kč vyšší)
  
- schvaluje tyto změny v čerpání finančních prostředků z investičního fondu:

	zvýšení zdrojů na údržbu silniční sítě z částky 35 603 tis. Kč na částku 40 603 tis. Kč,                       	tj. o 5 000 tis. Kč

zvýšení zdrojů na investice do silniční sítě z částky 262 021 tis. Kč na částku 272 792 tis. Kč, 	tj. o 10 771 tis. Kč
	snížení rezervy z částky 4 200 tis. Kč na částku 3 467 tis. Kč, tj.o 733 tis. Kč.
 
- schvaluje  čerpání  částky ve výši 5 500 tis. Kč z  rezervního  fondu  na  pokrytí výdajů spojených 
s likvidací škod vzniklých na silnicích II. a III. třídy po vichřici dne 18.1.2007

- ukládá řediteli KSÚS KK, p.o. zapracovat změny do Provozního plánu KSÚS KK, p.o. na rok 2007 
Termín kontroly:   24.5.2007

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

18. Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2007 – změna ve složení hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 191/03/07

- schvaluje změnu ve složení náhradníků hodnotící komise pro 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“,
v tom smyslu, že:

- odvolává 5. náhradníka hodnotící komise Ing. Petra Poláka

- jmenuje 5. náhradníkem hodnotící komise p. Josefa Vaňka

tj. hodnotící komise včetně náhradníků bude mít toto složení:

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: Josef Vaněk
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.


19. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 192/03/07

- souhlasí s uzavřením předložených podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o., společností W&P reklamní agentura, spol. s.r.o., společností Terma Czech Republic, s.r.o., společností Global Refund Czech Republic s.r.o., Robertem Fürstem (Agentura BOOM) a Dodatku č. 2 ke smlouvě se společností FUN AIR, s.r.o.
Termín kontroly: 10.5.2007
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


20. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: "Dodávka požárního automobilu CAS 40 - T-815 - 6 x 6 - Letištní speciál po rekonstrukci"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 193/03/07

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka požárního automobilu CAS 40 – T-815 – 6 x 6 – Letištní speciál po rekonstrukci“. Nejnižší nabídková cena byla vyhodnocena u nabídky firmy: THT, s. r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička s nabídkovou cenou 5.369.748,90 Kč včetně DPH.

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. a firmou: THT, s. r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička s nabídkovou cenou 5.369.748,90 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení
  
Termín kontroly: 10.5.2007

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


21. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - uzavření smlouvy o investičním úvěru na koupi nemovitosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 194/03/07

- schvaluje  jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, 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 4,44% p.a. dle návrhu
Termín kontroly: 24.5.2007
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


22. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 195/03/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 40/2007 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 103.560,30 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2006 (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 41/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  14.000,-- 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. 42/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 200.000,-- Kč k poskytnutí bezúročné návratné půjčky k zajištění financování projektu Regionální bezpečnostní portál – platforma Integrovaného projektu „Záchranný kruh“, jehož předkladatelem je Asociace „Záchranný kruh“, o.s. v rámci 
2. výzvy SROP, opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech  

Rozpočtovou změnu č. 43/2007

- navýšení příjmů a výdajů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 269.595,15 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z vrácených dotací v roce 2007 z Programu obnovy venkova za rok 2006 od obcí. Finanční prostředky budou použity na zpracování aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje, zpracování SEA a EX-ANTE hodnocení k Programu rozvoje Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č.  44/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Karlovy Vary ve  výši 4.568,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary  na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č.  45/2007 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 423.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro činnost krajského koordinátora romských poradců v roce 2007 na financování platu 1 zaměstnance včetně povinných odvodů a na krytí ostatních provozních výdajů.

Rozpočtovou změnu  č.  46/2007
 
- zapojení financování z Fondu řízení likvidity ve výši 50.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí příspěvku sdružení Ultralight Club Cheb na uspořádání leteckého dne.

Rozpočtovou změnu č. 47/2007 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.000,-- Kč z titulu  přeplatku za studium pedagogického pracovníka v letech 2003 a 2004 od příspěvkové organizace zřizované obcí  Základní školy Hranice, Husova 414, okres Cheb. Finanční prostředky budou vráceny Ministerstvu financí České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 48/2007

- 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. 49/2007

 -  navýšení příjmů a výdajů  Karlovarského kraje o částku 478.116,40  Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost České rybářství, s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně

Rozpočtovou změnu č. 50/2007 

- navýšení  příjmů  a  výdajů  Karlovarského  kraje  o částku  4.875,-- 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. 51/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  172.620,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k  zajištění financování prostředků na platy pro pracovníky na období leden až srpen 2007 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední školu živnostenskou Sokolov.

Rozpočtovou změnu  č. 52/2007
 
- zapojení financování z  Fondu řízení likvidity ve výši 450.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí příspěvku Městu Horní Slavkov ve výši 150.000,-- Kč na výdaje spojené s pořádáním mezinárodního setkání hornických měst, obcí a spolků a společnosti KrausHouse Production L.L.C., s.r.o. ve výši 300.000,-- Kč na projekt „Josef Bryks. Ten, který přecenil českou duši“.

Rozpočtovou změnu č. 53/2007

- přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 4.119.652,-- Kč, a to z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v  částce 4.000.000,-- Kč a přesun v rámci Fondu nestátních neziskových organizací v částce   119.652,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních projektů v roce 2007 (rozpis na jednotlivé příjemce a projekty jsou přílohou důvodové zprávy). 


- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 54/2007

- změnu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2007, jehož součástí je dotace na výkon státní správy – působnost stavebního úřadu v celkové částce 140.400,-- Kč. Krajský úřad Karlovarského kraje rozhodnutím ze dne 14.2.2007 udělil souhlas, že od 7.3.2007 bude namísto Městského úřadu ve Františkových Lázních vykonávat působnost stavebního úřadu pro obec Hazlov Městský úřad v Aši. Jedná se o snížení této dotace u města Františkovy Lázně o částku 140.400,-- Kč a zároveň navýšení o tuto částku městu Aš. 
Termín kontroly: 26.4.2007

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


23. Finanční a odpisové plány na rok 2007 příspěvkových organizací v oblasti sociální

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 196/03/07

- schvaluje 
A) pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Hranicích, Krásňany 766  navýšení příspěvku na provoz na rok 2007 ve výši 1.000.000,-- Kč (viz tabulka č. 1a důvodové zprávy včetně komentáře)


- schvaluje 
       B) finanční plány na rok 2007 příspěvkových organizací v oblasti sociální s celkovým           výsledkem hospodaření 289.900,-- Kč (viz tab. č. 1b důvodové zprávy)

- schvaluje 
      C) odpisové plány na rok 2007 příspěvkových organizací v oblasti sociální (viz tab. č. 1c důvodové zprávy)
Zodpovídá: ředitelé/ředitelky příspěvkových organizací


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 197/03/07

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v předloženém návrhu. A dodatečnou likvidací movitého majetku dle žádosti Ing. Dany Krulišové, ředitelky Střední průmyslové školy Loket.

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací – Domov penzion pro důchodce Lázně Kynžvart, 
Ing. Lence Wohlrabové; Střední zdravotnická škola Cheb, Mgr. Zdeňku Hrkalovi; První české gymnázium v Karlových Varech, RNDr. Zdeňku Papežovi; Střední odborné učiliště Toužim, 
Ing. Richardu Nykodymovi; OÚSS Sokolov, PhDr. Pavlu Čáslavovi, zajistit provedení úplné fyzické likvidace movitého majetku uvedeného v předloženém návrhu
Termín kontroly:  6.9.2007
Zodpovídají: Ing. Lenka Wohlrabová; Ing. Dana Krulišová; Mgr. Zdeněk Hrkal; RNDr. Zdeněk   Papež; Ing. Richard Nykodym; PhDr. Pavel Čáslava, ředitelé příspěvkových organizací


25. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1623/1, k.ú. Karlovy Vary ve vlastnictví Města Karlovy Vary ve prospěch Karlovarského kraje, pro stavbu Becherova vila

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 198/03/07

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1623/1, k.ú. Karlovy Vary. Parcela je ve výlučném vlastnictví Města Karlovy Vary, na této bude provedena vodovodní přípojka pro stavbu „Interaktivní galerie Karlovy Vary, Becherova vila, ul. Kr. Jiřího“, mezi Městem Karlovy Vary (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Galerie umění Karlovy Vary (jako stranou oprávněnou). Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč, podle sazebníku jednorázových úhrad na místních komunikacích, užívaného ve městě Karlovy Vary, s připočtením DPH.

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Termín kontroly:  24.5.2007

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

26. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1084, k.ú. Karlovy Vary ve vlastnictví Města Karlovy Vary ve prospěch Karlovarského kraje, pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba budovy Belveder a Jelena, Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 199/03/07

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1084, k.ú. Karlovy Vary. Parcela je ve výlučném vlastnictví Města Karlovy Vary, na této bude provedena přípojka horkovodu pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 393 Belveder a stavební úpravy budovy č.p. 392 Jelena ul. Pod Jelením skokem, Karlovy Vary“, mezi Městem Karlovy Vary (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako stranou oprávněnou). Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč, podle sazebníku jednorázových úhrad na místních komunikacích, užívaného ve městě Karlovy Vary, s připočtením DPH. 

- ukládá ředitelce Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace uzavřít smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Termín kontroly:  7.6.2007

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

27. Souhlas s pokácením dřevin na pozemkové parcele č. 78/16, k.ú. Sokolov - ISŠTE Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 200/03/07

- souhlasí s pokácením keřů – 6 ks rododendronů na pozemkové parcele č. 78/16 v k.ú. Sokolov, rostoucích v areálu školy  v ploše cca 15 m2, za podmínky, že v případě, že bude vlastníku pozemku uložena povinnost provést náhradní výsadbu, bude tato financována plně z prostředků příspěvkové organizace

- ukládá majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, požádat Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí o povolení kácení 6 ks keřů - rododendronů na p.p.č. 78/16, k.ú. Sokolov

Termín kontroly: 10.5.2007

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


28. Žádost o zřízení věcného břemene Mariánské Lázně, ulice Poštovní 57, 5

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 201/03/07

- schvaluje zamítnutí žádosti o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu jednostopých 
a manipulačních vozidel pěti vlastníků bytů v objektu Poštovní 57/5 přes st. p. č. 405, vše v k. ú. Mariánské Lázně, z důvodu zajištění přístupu žadatelů smluvním způsobem

- ukládá informovat žadatele o zamítnutí žádosti z důvodu smluvního zajištění průchodu do domu 
 
Termín kontroly: 14.6.2007
Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru


29. Výjimka z Pravidel pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným movitým majetkem kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 202/03/07

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným movitým majetkem kraje“, v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem Karlovarského kraje, a to služebním osobním automobilem Škoda Fabia Classic, SPZ KVM 71 56 s tím, že tento nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím kraje

- souhlasí s převodem správy osobního  automobilu Škoda Fabia Classic, SPZ KVM 71 56 na Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k jejímu hospodářskému využití
 
Termín kontroly:   24.5.2007

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru 
                     Miroslav Očenášek, pověřený zastup. vedoucí odboru vnitřních záležitostí

30. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené pro projekt Česko – bavorský geopark

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 203/03/07

- souhlasí  s uzavřením a podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené pro projekt Česko – bavorský geopark

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv
Termín kontroly: 24.5.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 


31. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 204/03/07

- bere na vědomí  zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací  v oblasti kultury za rok 2006

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




32. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 205/03/07

- schvaluje výše  odměn ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí  roku 2006 v částkách dle návrhu
      
Termín kontroly: 24.5.2007
Zodpovídá:  Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


33. Partnerská smlouva – rodinný pivovar Nový Drahov

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


34. Změna kapacity  Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 206/03/07

- schvaluje snížení kapacity v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské ze stávajícího počtu 217 lůžek na 208 lůžek od 1.4.2007
Termín kontroly: 6.12.2007
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


35. Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 207/03/07

- schvaluje Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací – začleňování seniorů do společnosti
Termín kontroly: 10.5.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


36. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2006 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 208/03/07

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2006
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřený zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


37. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 209/03/07

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2006 v částkách dle návrhu
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřený zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


38. Příspěvky subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 210/03/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku Domu techniky Ostrava, spol. s r.o. ve výši 50.000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Gerontologického kongresu Karlovy Vary

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 25.000,-- Kč na činnost občanského sdružení Klub stomiků Karlovy Vary

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 25.000,-- Kč na činnost občanského sdružení Svaz diabetiků ČR, územní organizace Ostrov

- schvaluje poskytnutí příspěvku Zdravotnímu ústavu se sídlem v Karlových Varech ve výši 11.000,--Kč na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu Den zdraví
Termín kontroly: 24.5.2007
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřený zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


39. Vyjádření k oznámení záměru „Kompostárna Tisová“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 211/03/07

- projednala  oznámení záměru „Kompostárna Tisová“ a vydává toto vyjádření: 

Záměr nebude mít z hlediska ochrany ovzduší negativní vliv na blízké či vzdálenější okolí, nejedná se o významný zdroj znečišťování ovzduší, který by výrazně ovlivňoval čistotu ovzduší v Karlovarském kraji. Z tohoto důvodu se kraj k záměru nevyjadřuje. Další posuzování záměru není požadováno.
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

40. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 212/03/07
- souhlasí s poskytnutím příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí dle návrhu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce dle návrhu 
Termín kontroly: 7.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


41. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 213/03/07

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2007 nestátním neziskovým organizacím dle předloženého návrhu v celkové výši 900.000 Kč
Termín kontroly: 7.6.2007
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


42. Výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední 	odborná škola ekonomická Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 214/03/07

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně dle návrhu

- jmenuje Mgr. Miloslava Pelce do funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně s účinností od 1. května 2007 

- určuje plat Mgr. Miloslavu Pelcovi podle platového výměru dle návrhu
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Mgr. Miloslava Pelce do funkce a určením jeho platu
Termín kontroly: 26.4.2007 
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


43. Změna určení platu ředitelů příspěvkových organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a Střední škola živnostenská Sokolov    

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 215/03/07

- schvaluje změnu výše příplatku za vedení PaedDr. Pavla Maříka, ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, s účinností od 1. dubna 2007 podle platového výměru dle návrhu

- schvaluje zvýšení pracovního úvazku Mgr. Hany Jandíkové, ředitelky příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, z 0,1 na 0,2 stanovené týdenní pracovní doby a tomu odpovídající změnu tarifního platu včetně stanovení příplatku za vedení s účinností od 1. dubna 2007 podle platového výměru dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené se změnami platů a pracovního úvazku 
Termín kontroly: 26.4.2007

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


44. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje družstvu basketbalistek Gymnázia Sokolov na účast na světovém mistrovství ISF ve Francii  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 216/03/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 40.000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s účastí družstva basketbalistek Gymnázia Sokolov na světovém mistrovství ISF ve Francii 
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 24.5.2007 
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


45 Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 217/03/07

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 18.10.2007
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 





46 a) Stanovení výše náhrady škody způsobené organizaci zaměstnancem, který je statutárním orgánem PO

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 218/03/07

- schvaluje ve smyslu § 257 a § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požadovanou výši náhrady škody způsobené Krajskému muzeu Cheb, příspěvkové organizaci, ředitelkou organizace PhDr. Evou Dittertovou, za odcizení částky 30.000,- Kč z účtu organizace a úhradu  poplatků  ve výši 434,- Kč v plném rozsahu, tj. ve výši 30.434,- Kč. Následná škoda ve výši 19.934,- Kč způsobená téže organizaci toutéž osobou bude uhrazena ve výši 25% z této částky, tj. 4.984,- Kč, jakož i prominutí zůstatku škody ve výši 14.950,- Kč. 

- souhlasí s celkovou úhradou škody ve výši 35.418,- Kč formou měsíčních splátek ve výši 
1.500,- Kč dle dohody o náhradě škody, která bude s PhDr. Evou Dittertovou uzavřena, s dobou splatnosti nejpozději do 31. 12. 2008 s tím, že 4.500,- Kč již bylo k 29.3.2007 uhrazeno a částka ke splacení je tedy 30.918,- Kč

- ukládá Ing. Jiřímu Behenskému projednat s PhDr. Evou Dittertovou výši požadované náhrady škody, písemně jí toto oznámit, včetně povinnosti její úhrady a uzavřít s ní dohodu o náhradě škody formou dohody o uznání dluhu 
Termín kontroly:  prosinec 2008
Zodpovídá: Ing. Jiří Behenský, náměstek hejtmana 


46 b) Technická asistence SROP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 219/03/07

- souhlasí s provedením kroků k podání projektů Technická asistence - Karlovarský kraj - podopatření 5.1.1 SROP a Technická asistence - Karlovarský kraj - podopatření 5.1.2 SROP
Termín kontroly: 7.6.2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


46 c)	Zvýšení odměny pro advokátní kancelář při zastupování Karlovarského kraje v soudním sporu

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

