Usnesení z 21. jednání RKK dne 24.5.2007
24.5.2007                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 24)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21



USNESENÍ

z 21. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 24. května 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 9:45 hodin 


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


usnesení č.

  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 24.5.2007			RK 324/05/07
  2.	Návrh na rozdělení neinvestičního příspěvku jednotkám sborů dobrovolných 	RK 325/05/07
hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje – výdaje na udržení akceschopnosti 
a k uhrazení nákladů jednotek spojených se zásahy mimo jejich územní obvod
	Poskytnutí daru účastnici Světové abilympiády					RK 326/05/07

  4.	Oprava v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně 	RK 327/05/07
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního 
rozvoje Karlovarského kraje – I. Kolo 
	Informace o průběhu projektu Partnerství pro budoucnost a uzavření 		RK 328/05/07
1. etapy projektu 
	Program obnovy venkova pro rok 2007 – změna v realizované akci		RK 329/05/07
	Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2007 – 2013 	RK 330/05/07
– nominace členů pracovních skupin
	Jmenovité akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji pro rok 2007 	RK 331/05/07

Druhá změna jízdních řádů 2006/2007 s platností od 10. června 2007		RK 332/05/07
	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006					RK 333/05/07
Rozpočtové změny								RK 334/05/07
	Financování investiční akce „Rekonstrukce školní jídelny ul, K. H. Borovského, 	RK 335/05/07
Sokolov“
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení 	RK 336/05/07
obětí nacismu
	Změna účelu investičních prostředků – Krajská knihovna Karlovy Vary		RK 337/05/07
	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů příspěvkové organizace 	RK 338/05/07
Krajské muzeum Sokolov
	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů příspěvkové organizace 	RK 339/05/07
Krajské muzeum Karlovy Vary
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		staženo
– Střední odborné učiliště Toužim
Revokace usnesení č. RK 277/04/07 - Zasílání účetních dat obchodními 		staženo
společnostmi Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Údržba silnic Karlovarského 
kraje, a.s a příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic 
Karlovarského kraje 
	Smlouva s Telefonica O2 o poskytování hlasového řešení a vyhlášení 		RK 340/05/07
výběrového řízení na poskytovatele hlasových komunikačních služeb pro 
Karlovarský kraj
Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele stravovacích služeb pro 		RK 341/05/07
Krajský úřad Karlovarského kraje
  21.	Souhlas Karlovarského kraje s bezplatným užíváním části pozemku 2506/2, 	RK 342/05/07
k.ú. Karlovy Vary pro realizaci stavby „Stavební úpravy domu č.p. 1033 a 1034, 
Koptova ul. + přístavba výtahu, Karlovy Vary“
  22.	Zastupování Karlovarského kraje při jednáních vedených pro povolení 		RK 343/05/07
a realizaci stavby „Stavební úpravy domu č.p. 1033 a 1034, Koptova ul. 
+ přístavba výtahu, Karlovy Vary“
  23. 	Souhlas s pokácením dřevin na pozemkové parcele č. 2214/1, k.ú. Aš 		RK 344/05/07
– Dětský domov a školní jídelna Aš Sadová ul.
  24. 	Souhlas s pokácením dřevin na pozemkové parcele č. 2846/2, k.ú. Aš 		RK 345/05/07
– Dětský domov a školní jídelna Aš Na vrchu
  25. 	Žádost občanského sdružení o darování 5 m3 pokáceného dřeva v areálu 		RK 346/05/07
DD a školní jídelny Mariánské Lázně
  26. 	Vydání historického majetku Městu Aš Karlovarským krajem na základě 		RK 347/05/07
	žádosti Města Aš
 27. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – budova 		RK 348/05/07
č.p. 1854 včetně pozemků parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, 
st. 6457 a 568/2, vše v k.ú. Cheb
  28. 	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavební 		RK 349/05/07
parcela č. 801, včetně budovy č.p. 716 v k.ú. Ostrov nad Ohří
  29.	Změna předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2001 dodatkem č. 1 		RK 350/05/07
k Pravidlům pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným majetkem kraje
30.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit 		RK 351/05/07
v cestovním ruchu pro rok 2007
31.	Vzorová smlouva o zřízení věcného břemene uzavírané pro projekt „Informační 	RK 352/05/07
tabule v rámci projektu Česko – bavorský geopark“
  32. Smlouva o dílo na vyhotovení návrhu, výroby, instalace a zaměření 		RK 353/05/07
informačních tabulí k projektu „Informační tabule v rámci projektu 
Česko – bavorský geopark“
33.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 354/05/07
rezervací a městských památkových zón 2007 – I. Etapa
  34.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 355/05/07
"Vozidlo na pohotovostní zásoby zdravotnického materiálu pro řešení letecké 
nehody a jiné hromadné nehody na letišti i mimo letiště na území 
Karlovarského kraje"
  35.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 	RK 356/05/07
Horské službě ČR, oblast Krušné hory a návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku
  36.	Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení 		RK 357/05/07
„Papírenský stroj PS 3“, společnosti PAPOS v.o.s.
  37.	Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení 		RK 358/05/07
„Výrobní komplex akrylové chemie“, společnosti Hexion Speciality Chemicals, a.s.
  38.	Vyjádření kraje k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení 		RK 359/05/07
„Závod Mattoni - Kyselka“, společnosti Karlovarské minerální vody‚ a.s.
  39.	Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení 		RK 360/05/07
„Zařízení na dekontaminaci odpadů - Hájek“, společnosti BAUFELD 
- ekologické služby‚ s.r.o.
  40.	Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení 		RK 361/05/07
„Zpracovatelská část Vřesová“, společnosti Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a.s.
  41.	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov 	RK 362/05/07
a určení jeho platu
  42.	Poskytnutí věcných darů účastníkům Her III. letní Olympiády dětí 		RK 363/05/07
a mládeže ČR 2007 reprezentujících Karlovarský kraj 
  43.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola živnostenská 	RK 364/05/07
Sokolov a schválení nového místa, kde se uskutečňuje střední vzdělávání
  44.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					RK 365/05/07
Příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov – „Rekonstrukce 
školní jídelny Sokolov, K. H. Borovského 1267 – stavební práce“ 
	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
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					RK 366/05/07

Příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov – „Rekonstrukce 
školní jídelny Sokolov, K. H. Borovského 1267 – kuchyňská technologie“
	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
  46a) Žádost dopravce LIGNETA autobusy s.r.o. o deklaraci podpory modernizace 	RK 367/05/07
          a ekologizace vozidel veřejné linkové dopravy
  46b) Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz Centra 		RK 368/05/07
 substituční terapie












           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) 	Žádost dopravce LIGNETA autobusy s.r.o. o deklaraci podpory modernizace
a ekologizace vozidel veřejné linkové dopravy

bod č. 46 b)	Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz Centra substituční terapie

Stažení  z programu:
 
bod č. 17 	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního – Střední odborné učiliště Toužim

bod č. 18 	Revokace usnesení č. RK 277/04/07 - Zasílání účetních dat obchodními společnostmi Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s a příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 



1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.5.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 324/05/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.5.2007
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Návrh na rozdělení neinvestičního příspěvku jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje – výdaje na udržení akceschopnosti a k uhrazení nákladů jednotek spojených se zásahy mimo jejich územní obvod

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 325/05/07

- souhlasí  a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výši  příspěvků kraje obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje dle rozpisů  v celkové částce 2.060.986,74 Kč            
Termín kontroly:  26.7.2007 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


3. Poskytnutí daru účastnici Světové abilympiády

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 326/05/07

- souhlasí  s udělením daru paní Mirce Vnoučkové na účast na Světové abilympiádě v Japonsku

Termín kontroly:  12.7.2007 
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


4. Oprava v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 327/05/07

- souhlasí s níže uvedenou opravou v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo. Dotace pro obec Oloví je určena na pořizovanou dokumentaci zadání 
a návrh Územního plánu Oloví.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou úpravu ke schválení 
Termín kontroly: 12.7.2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


5. Informace o průběhu projektu Partnerství pro budoucnost a uzavření 1. etapy projektu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 328/05/07

- bere na vědomí informaci o průběhu projektu Partnerství pro budoucnost a ukončení vyúčtování 
1. etapy projektu o rozpočtu 9 208 495,55 Kč s výsledkem způsobilé výdaje v částce  8 935 403,85 Kč (97,03 %) a nezpůsobilé výdaje v částce 273 091,70 Kč (2,97 %) 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


6. Program obnovy venkova pro rok 2007 – změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 329/05/07

- souhlasí s dodatkem ke smlouvě č. D432/2007

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek ke smlouvě č. D432/2007
Termín kontroly: 26.7.2007 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

7. Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2007 - 2013 – nominace členů pracovních skupin

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 330/05/07

- schvaluje nominaci členů pracovních skupin k aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2007 – 2013 
Termín kontroly: 12.7.2007 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


8. Jmenovité akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji pro rok 2007 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 331/05/07

- bere na vědomí informaci o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji
Zodpovídá:  Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.


9. Druhá změna jízdních řádů 2006/2007 s platností od 10. června 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 332/05/07

- schvaluje opravy tiskových chyb dle návrhu

Termín kontroly: 12.7.2007

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

10. Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 333/05/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 takto:

	Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5 )			 4 431 475 184,59 Kč

Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8)			 4 265 729 832,29 Kč
Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9)     			    165 745 352,30 Kč
	Zapojení financování výdajů  (tab. č. 1, řádek 10) 		    306 613 023,82 Kč

Finanční vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 6, řádek 15)	        1 985 580,04 Kč
	Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 32) 		    471 200 868,23 Kč

Z toho: 
	Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 33) 	    379 685 039,27 Kč

Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 67) 		      91 515 828,96 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 379 685 039,27  Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 34 až 66

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení volných finančních prostředků ve výši 91 515 828,96 Kč dle tabulky č. 1a
Termín kontroly: 6.9.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

11. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 334/05/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č.  85/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 563 000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Chebu.

Rozpočtovou změnu č. 86/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 52.700.000,-- Kč na výdaje odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
k realizaci projektu „Modernizace letiště – III. etapa, 1. část“. Projekt bude financován za pomoci Finančního mechanismu EHP/Norska.

Rozpočtovou změnu č. 87/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 300 000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění přípravy fyzických osob stát se osvojiteli nebo pěstouny a dále k zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Okresní ústav sociálních služeb Sokolov. 




Rozpočtovou změnu č. 88/2007

- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do odboru kanceláře ředitele úřadu  Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 50 000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění povinnosti zřizovat poradní sbory a zvláštní orgány pro účely zprostředkování osvojení pěstounské péče.

Rozpočtovou změnu č. 89/2007 

- přesun rozpočtových prostředků z odboru dopravy  a silničního hospodářství do odboru regionálního rozvoje  Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 58.458,-- Kč na částečnou úhradu faktury za inženýrskogeologický průzkum – přistávací dráha Letiště Karlovy Vary

Rozpočtovou změnu č. 90/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 86.400,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k zajištění realizace projektu „Pilot G“, tj. na tvorbu školních vzdělávacích programů pro gymnázia

Rozpočtovou změnu č. 91/2007 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků určených v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 z neinvestičního na investiční. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek pro obec Libá  na akci  „Program obnovy venkova“.

Rozpočtovou změnu č. 92/2007

 -  navýšení příjmů a výdajů  Karlovarského kraje o částku 40.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škody způsobené zvláště chráněným živočichem rysem ostrovidem, na základě žádosti p. Jiřího Skalického, bytem Libnov 85, 357 09  Habartov

Rozpočtovou změnu č. 93/2007 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 3.393.207,50 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků, které Karlovarský kraj obdržel od finančních a celních úřadů za odběr podzemní vody (výši těchto prostředků vyměřila Česká inspekce životního prostředí). Finanční prostředky budou převedeny do Fondu vodohospodářských havárií.

Rozpočtovou změnu č. 94/2007 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 39.539,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Léčebnu dlouhodobě nemocných v Nejdku jako neinvestiční příspěvek na provoz a současně se navyšuje o tuto částku mzdový limit organizace.

Rozpočtovou změnu č. 95/2007 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením financování z Fondu řízení likvidity ve výši 43.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro nestátní neziskovou organizaci Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje na celoroční činnost.  


Rozpočtovou změnu  č. 96/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  3.154.756,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny na  navýšení investičního příspěvku v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně v prostorách domova mládeže ul. K. H. Borovského pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední živnostenskou  školu Sokolov.

Rozpočtovou změnu  č. 97/2007

- přesun rozpočtových prostředků odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 v celkové částce ± 173.553,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov 
a školní jídelnu Aš na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu  za  rok  2006. Do rozpočtu organizace na rok 2006 nebyl příspěvek na školné zahrnut.

Rozpočtovou změnu č. 98/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční v celkové částce                  ± 405.000,-- Kč z titulu rozdělení části rozpočtových prostředků určených na obnovu památek            a památkově hodnotných objektů jednotlivým příjemcům (rozpis na jednotlivé příjemce je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 99/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.563.575,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu Cheb na financování projektu  „Houslařská škola“
Termín kontroly: 14.6.2007

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

12. Financování investiční akce „Rekonstrukce školní jídelny ul, K. H. Borovského, Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 335/05/07

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro Střední odbornou školu Kynšperk ve výši 583.940,- Kč z důvodu financování investiční akce „Rekonstrukce školní jídelny ul. K. H. Borovského, Sokolov“

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaného investičního příspěvku pro Střední odbornou školu Kynšperk ve výši 626.686,- Kč ze schválené investiční akce „Rekonstrukce objektu DM ul. K. H. Máchy“  na investiční akci „Rekonstrukce školní jídelny ul. K. H. Borovského, Sokolov“

- ukládá odvod z investičního fondu Střední odborné školy Kynšperk do rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 5.128.626,- Kč

- schvaluje navýšení investičního příspěvku pro Střední živnostenskou školu Sokolov ve výši 7.926.382,- Kč na financování investiční akce „Rekonstrukce školní jídelny ul. K. H. Borovského, Sokolov“

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro Střední živnostenskou školu Sokolov ve výši 357.000,- Kč na financování vybavení školní jídelny ul. K. H. Borovského, Sokolov
Termín kontroly: 12.7.2007

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace


13. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení obětí nacismu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 336/05/07

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro nestátní neziskovou organizaci Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje ve výši  43 000,- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a nestátní neziskovou organizací Sdružení obětí nacismu dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla podpisem smlouvy 
Termín kontroly: 9.8.2007
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


14. Změna účelu investičních prostředků – Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 337/05/07

- schvaluje změnu účelu použití investičních prostředků ve výši 200.000,- Kč ze schválené investiční akce „Boxy na vrácení knížek - 2 ks“ na pořízení webových stránek Krajské knihovny Karlovy Vary
Zodpovídá: PhDr. Eva Žáková, ředitelka příspěvkové organizace


15. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů příspěvkové organizace Krajské muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 338/05/07

- schvaluje příspěvkové organizaci Krajské muzeum Sokolov:
	úhrn aktiv k 31.12.2006 ve výši 24.313.540,- Kč

úhrn pasiv k 31.12.2006 ve výši 24.313.540,- Kč

- schvaluje předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Krajské muzeum Sokolov (předávající) a příspěvkovou organizací Krajské muzeum Karlovarského kraje (nabyvatel)
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


16. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 339/05/07

- schvaluje příspěvkové organizaci Krajské muzeum Karlovy Vary:
	úhrn aktiv k 31.12.2006 ve výši 43.382.997,58 Kč

úhrn pasiv k 31.12.2006 ve výši 43.382.997,58 Kč

- schvaluje předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Krajské muzeum Karlovy Vary (předávající) a příspěvkovou organizací Krajské muzeum Karlovarského kraje (nabyvatel)
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


17. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního – Střední odborné učiliště Toužim

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.
                   

18. Revokace usnesení č. RK 277/04/07 - Zasílání účetních dat obchodními společnostmi Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s a příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


19. Smlouva s Telefonica O2 o poskytování hlasového řešení a vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele hlasových komunikačních služeb pro Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 340/05/07

- schvaluje uzavření smlouvy na poskytování hlasového řešení mezi Karlovarským krajem 
a Telefonica O2 Czech Republic, a.s. na dobu určitou od 1.6.2007 do 31.12.2007 dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí podpisem uvedené smlouvy

- ukládá  náměstkovi hejtmana RNDr. Petru Horkému předložit Radě Karlovarského kraje do 31.7.2007 záměr na realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění telekomunikačního řešení pro Karlovarský kraj“
Termín kontroly: 6.9.2007

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí




20. Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 341/05/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona
 č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Irena Šteflová – odbor investic a GS		   - náhradník: Ing. Radek Havlan
- člen:  Ing. Jozef Leško – odbor vnitřních záležitostí	   - náhradník: Jindřich Viktořík
- člen:  Miroslav Očenášek – odbor vnitřních záležitostí	   - náhradník: Martina Jánská

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen:  RNDr. Petr Horký				- náhradník: Ing. Jiří Behenský
- člen:  Mgr. Ellen Volavková			- náhradník: Ing. Ivan Žikeš
- člen:  Ing. Josef Malý				- náhradník: Olga Haláková
- člen:  PhDr. Kamila Bešťáková			- náhradník: Josef Murčo
- člen:  Miroslav Očenášek 				- náhradník: Martina Jánská
- člen:  Ing. Jozef Leško				- náhradník: Pavel Trska
- člen:  Ing. Irena Šteflová				- náhradník: Ing. Radek Havlan
- člen:  RNDr. Jiří Neumann – ředitel SOU Stravování a služeb, K. Vary
Termín kontroly: 6.9.2007

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


21.Souhlas Karlovarského kraje s bezplatným užíváním části pozemku 2506/2, k.ú. Karlovy Vary pro realizaci stavby „Stavební úpravy domu č.p. 1033 a 1034, Koptova ul. + přístavba výtahu, Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 342/05/07

- souhlasí s uzavřením smlouvy o bezplatném užívání části pozemkové parcely č. 2506/2, k.ú. Karlovy Vary k velikosti podílu 8071/104972, určeného pro realizaci stavby „Stavební úpravy domu č.p. 1033 a 1034, Koptova ul. + přístavba výtahu, Karlovy Vary“, dle předložené projektové dokumentace, zpracované firmou Stavební projekty Jiří Kadlec, vyjma závazku, který se týká vypořádání podílového spoluvlastnictví
Termín kontroly:  6.9.2007
Zodpovídají: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru majetkoprávního


22. Zastupování Karlovarského kraje při jednáních vedených pro povolení a realizaci stavby „Stavební úpravy domu č.p. 1033 a 1034, Koptova ul. + přístavba výtahu, Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 343/05/07

- souhlasí a schvaluje udělení plné moci řediteli SOU stravování a služeb Karlovy Vary, k zastupování Karlovarského kraje ve správním řízení, které bude vedeno u Stavebního úřadu Karlovy Vary, pro povolení stavby „Stavební úpravy domu č.p. 1033 a 1034, Koptova ul. + přístavba výtahu, Karlovy Vary“, dle předložené projektové dokumentace, zpracované firmou Stavební projekty Jiří Kadlec

- souhlasí a schvaluje udělení plné moci řediteli SOU stravování a služeb Karlovy Vary, k zastupování Karlovarského kraje, jako spoluvlastníka bytových domů č.p. 1033 a č.p.1034, Koptova ul. Karlovy Vary, při jednání se spoluvlastníky ve věci výběru zhotovitele stavby a při realizaci stavby „Stavební úpravy domu č.p. 1033 a 1034, Koptova ul. + přístavba výtahu, Karlovy Vary“, dle předložené projektové dokumentace, zpracované firmou Stavební projekty Jiří Kadlec

- ukládá řediteli SOU stravování a služeb Karlovy Vary, zastupovat Karlovarský kraj a postupovat v souladu s plnou mocí a vydanými usneseními Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje v uvedené věci
Termín kontroly:  6.9.2007
Zodpovídají: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru majetkoprávního


23. Souhlas s pokácením dřevin na pozemkové parcele č. 2214/1, k.ú. Aš – Dětský domov a školní jídelna Aš, Sadová ul.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 344/05/07

- souhlasí s pokácením 14 ks listnatých stromů – 10 javorů, 2 lip, 2 dubů na pozemkové parcele 
č. 2214/1 v k.ú. Aš, (z toho jeden strom suchý) rostoucích v zahradě Dětského domova a školní jídelny Aš, Sadová ul.

- ukládá majetkoprávnímu odboru KÚKK, požádat Městský úřad Aš, odbor životního prostředí 
o povolení kácení 14 ks listnatých stromů na p.p.č. 2214/1, k.ú. Aš

Termín kontroly:  12.7.2007

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


24. Souhlas s pokácením dřevin na pozemkové parcele č. 2846/2, k.ú. Aš – Dětský domov a školní jídelna Aš, ul. Na vrchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 345/05/07

- souhlasí s pokácením 10 ks listnatých stromů –  javorů, na pozemkové parcele č. 2846/2 v k.ú. Aš, (+ 5 ks suchých stromů) rostoucích v zahradě Dětského domova a školní jídelny Aš, ul. Na vrchu

- ukládá majetkoprávnímu odboru KÚKK, požádat Městský úřad Aš, odbor životního prostředí 
o povolení kácení 10 ks listnatých stromů (5 ks suchých stromů) na p.p.č. 2846/2, k.ú. Aš. Dále pak ohlásit provedení čištění od náletových dřevin v ploše cca 3000 m2.

Termín kontroly:  12.7.2007

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


25. Žádost občanského sdružení o darování 5 m3 pokáceného dřeva v areálu DD a školní jídelny Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 346/05/07

- souhlasí s darováním 5 m3 dřeva z topolu, který byl pokácen po narušení orkánem v areálu Dětského domova a školní jídelny Mariánské Lázně občanskému sdružení „Hravý pramen“, Mariánské Lázně, pro účely zhotovení dřevěných atrakcí pro děti na dětském hřišti v Přírodním parku u Prelátova pramene

- ukládá ředitelce Dětského domova a školní jídelny Mariánské Lázně, Mgr. Ivaně Dudarcové uzavřít darovací smlouvu

Termín kontroly:  12.7.2007

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


26. Vydání historického majetku Městu Aš Karlovarským krajem na základě žádosti Města Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 347/05/07

- schvaluje vydání historického majetku Města Aš:
budovy č.p. 570, č.p. 1549, č.p. 1556, č.p. 1593, č.p.1594, č.p. 43 a č.p. 42  
pozemky st.p.č. 1689/1 o výměře 132 m², st.p.č. 1735 o výměře 118 m², st.p.č. 1734 
o výměře 416 m², st.p.č. 1693 o výměře 345 m², st.p.č. 2349 o výměře 290 m², parc.
č. 2274/9 o výměře 579 m², parc. č. 2274/1 o výměře 3714 m², parc. č. 2814/12 o výměře 1374 m², parc. č. 3164/16 o výměře 74 m², parc. č. 1689/2 o výměře 121 m², st.p.č. 38 
o výměře 472 m², st.p.č. 40 o výměře 413 m² a parc. č. 123 o výměře 1116 m², vše k. ú. Aš 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení vydání historického majetku Města Aš:
budovy č.p. 570, č.p. 1549, č.p. 1556, č.p. 1593, č.p.1594, č.p. 43 a č.p. 42
pozemky st.p.č. 1689/1 o výměře 132 m², st.p.č. 1735 o výměře 118 m², st.p.č. 1734 
o výměře 416 m², st.p.č. 1693 o výměře 345 m², st.p.č. 2349 o výměře 290 m², parc.
č. 2274/9 o výměře 579 m², parc. č. 2274/1 o výměře 3714 m², parc. č. 2814/12 o výměře 1374 m², parc. č. 3164/16 o výměře 74 m², parc. č. 1689/2 o výměře 121 m², st.p.č. 38 
o výměře 472 m², st.p.č. 40 o výměře 413 m² a parc. č. 123 o výměře 1116 m², vše k. ú. Aš 

- ukládá majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje přípravu a vypracování „Souhlasného prohlášení“ k převedení uvedeného majetku do vlastnictví Města Aš 
Termín kontroly: 6. 9. 2007

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


27. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1854 včetně pozemků   parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, vše v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 348/05/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje – budovu léčebny dlouhodobě nemocných č.p. 1854 na st.p.č. 1810, vč. st.p.č. 1810 o výměře 1573 m2 , budovu bez čp/če na st.p.č. 6455, vč. st.p.č. 6455 o výměře 163 m2, budovu bez čp/če na st.p.č. 6457, vč. st.p.č. 6457 o výměře 33 m2, st.p.č. 2913 o výměře 699 m2, st.p.č. 6456 o výměře 30 m2 p.p.č. 568/2 o výměře 11.631 m2, včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. a obci Cheb, formou výběrového řízení, minimálně za cenu znaleckého posudku

- schvaluje požadovat po žadatelích jistinu ve výši 500.000,-- Kč a předložení podnikatelského záměru ve věci dalšího užívání předmětných nemovitostí
Termín kontroly: 6. 9. 2007

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


28. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. 801, včetně budovy č.p. 716 v k.ú. Ostrov nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 349/05/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavební parcelu č. 801 o výměře 470 m2, včetně budovy s č.p. 716 umístěné na stavební parcele č. 801 v k.ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov, okres Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov (jako prodávající na straně jedné), a manželi Pavlem a Marií Rentkovými, trvale bytem Ostrov, Družební 1281/19, PSČ 363 01 Ostrov (jako kupující na straně druhé), za cenu 6.000.000,- Kč + 12.043,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 6.012.543,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto stavební parcelu včetně budovy  na své úřední desce, tj. do 25.6.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Rentkových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatný převod nemovitostí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední průmyslové školy Ostrov realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  6.9.2007

Zodpovídá: Ing. Záviš Kulík, ředitel Střední průmyslové školy Ostrov






29. Změna předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2001 dodatkem č. 1 k Pravidlům pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným majetkem kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 350/05/07

- schvaluje navrhované znění dodatku č. 1 k předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2001 
o Pravidlech pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným movitým majetkem kraje

Termín kontroly:  12.7.2007 

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


30. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 351/05/07

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 k podpoře aktivit v cestovním ruchu dle doporučení Komise Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 1 615 000,- Kč 

- zplnomocňuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského k podpisu smluv 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2007

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu v roce 2007 dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 1 035 000,- Kč 

Termín kontroly: 22.11.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 	       

31. Vzorová smlouva o zřízení věcného břemene uzavírané pro projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko – bavorský geopark“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 352/05/07

- souhlasí  s uzavřením a podpisem smluv o věcném břemeni pro projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko – bavorský geopark“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontroly: 6.9.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 


32. Smlouva o dílo na vyhotovení návrhu, výroby, instalace a zaměření informačních tabulí k projektu „Informační tabule v rámci projektu Česko – bavorský geopark“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 353/05/07

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo pro vyhotovení návrhu, výroby, instalace a zaměření informačních tabulí v rámci projektu Česko-bavorský geopark

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 6.9.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


33. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2007 – I. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 354/05/07

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2007 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši 85 600,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
MVDr. Daniel Bořek a  Monika Bořková Němcová
   40 000,00 Kč 
Horní Slavkov, dům čp. 7
výměna oken zadního traktu
Františka Komárková
   45 600,00 Kč 
Horní Slavkov, dům čp. 66
výměna vnějších částí dvoudílných oken

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2007 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši  1 323 500, 00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Horní Slavkov
472 500,00 Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
restaurování dřevěného záklopového stropu v místnosti č. 107, restaurování kamenného ostění vstupu do dvora
Římskokatolická farnost Loket 
       251 000,00 Kč 
Horní Slavkov, špitální kostel sv. Anny
dokončení zabezpečení, odstranění vlhkosti krovu nad klenbami presbytáře
Město Žlutice
         400 000,00 Kč 
Žlutice, muzeum čp. 1
oprava fasády, výměna výplní otvorů - uliční část
Obec Horní Blatná
200 000,00 Kč
Horní Blatná, kaple sv. Kříže
restaurování vnitřních omítek – III. etapa

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2007
Termín kontroly: 22.11.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


34. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Vozidlo na pohotovostní zásoby zdravotnického materiálu pro řešení letecké nehody a jiné hromadné nehody na letišti i mimo letiště na území Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 355/05/07

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Vozidlo na pohotovostní zásoby zdravotnického materiálu pro řešení letecké nehody a jiné hromadné nehody na letišti i mimo letiště na území Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče S.&W. Automobily s.r.o., Daimlerova 202, 362 11 Jenišov, IČ 648 33 780 s nabídkovou cenou 
5.584.137,- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, MUDr. Iva Tukinského, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Vozidlo na pohotovostní zásoby zdravotnického materiálu pro řešení letecké nehody a jiné hromadné nehody na letišti i mimo letiště na území Karlovarského kraje“ s nabídkovou cenou 5.584.137,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 8.11.2007

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


35. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Horské službě ČR, oblast Krušné hory a návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 356/05/07

- bere na vědomí poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 300.000,-- Kč pro Horskou službu ČR, oblast Krušné hory 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 300.000,-- Kč pro Horskou službu ČR, oblast Krušné hory

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 300.000,-- Kč pro Horskou službu ČR, oblast Krušné hory
- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a Horskou službou ČR, oblast Krušné hory po schválení poskytnutí příspěvku Zastupitelstvem Karlovarského kraje
Termín kontroly: 8.11.2007
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřen zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


36. Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Papírenský stroj PS 3“, společnosti PAPOS v.o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 357/05/07

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Papírenský stroj PS 3“, společnosti PAPOS v.o.s.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

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


37. Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výrobní komplex akrylové chemie“, společnosti Hexion Specialty Chemicals, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 358/05/07

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výrobní komplex akrylové chemie“, společnosti Hexion Specialty Chemicals, a.s.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

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


38. Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod Mattoni - Kyselka“, společnosti Karlovarské minerální vody‚ a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 359/05/07

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod Mattoni - Kyselka“, společnosti Karlovarské minerální vody‚ a.s.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

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


39. Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na dekontaminaci odpadů - Hájek“, společnosti BAUFELD - ekologické služby‚ s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 360/05/07
- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na dekontaminaci odpadů - Hájek“, společnosti BAUFELD - ekologické služby‚ s.r.o.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

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


40. Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Zpracovatelská část Vřesová“, společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 361/05/07

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Zpracovatelská část Vřesová“, společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

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


41. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov a určení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 362/05/07

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov dle návrhu 

- jmenuje Ing. Pavla Žemličku do funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov s účinností od 1. srpna 2007 se zkušební dobou v délce 3 měsíců 

- určuje plat Ing. Pavlu Žemličkovi podle platového výměru dle návrhu
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Ing. Pavla Žemličky do funkce a určením jeho platu
Termín kontroly: 6.9.2007 
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

42. Poskytnutí věcných darů účastníkům Her III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2007 reprezentujících Karlovarský kraj 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 363/05/07

- schvaluje poskytnutí věcných darů účastníkům Her III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2007 
v hodnotě cca 945,-- Kč pro jednoho účastníka (celková výše 199.395,-- Kč) 
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené s poskytnutím věcných darů 
Termín kontroly: 6.9.2007 
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

43. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov a schválení nového místa, kde se uskutečňuje střední vzdělávání
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 364/05/07

- souhlasí s účinností od 1. července 2007 s rozšířením doplňkové činnosti příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov o následující okruhy:
	výroba hudebních nástrojů

opravy hudebních nástrojů
ubytovací služby
hostinská činnost
stravování zaměstnanců škol a školských zařízení
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
kopírovací služby
realitní činnost 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozšíření doplňkové činnosti o uvedené okruhy včetně vydání dodatku ke zřizovací listině dle návrhu

- schvaluje s účinností od 1. července 2007 nové místo, kde se uskutečňuje vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává  příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, na adrese 357 51 Kynšperk nad Ohří, Školní 764

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiály pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat veškeré úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny 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: 12.7.2007

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


44. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
Příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov – „Rekonstrukce školní jídelny Sokolov, K. H. Borovského 1267 – stavební práce“ 
- 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 365/05/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov „Rekonstrukce školní jídelny Sokolov, K. H. Borovského 1267 –   stavební  práce“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov „Rekonstrukce školní jídelny Sokolov, K. H. Borovského 1267 –   stavební  práce“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov „Rekonstrukce školní jídelny Sokolov, K. H. Borovského 1267 –   stavební  práce“

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
	- člen:  p. Jaroslav Votík         	- náhradník: Ing.  Monika Kletečková
	- člen:  pí Eliška Slezáková     	- náhradník: p. Lubomír Modrovič
	- člen:  Mgr. Jaroslav Khail       	- náhradník: p. Rudolf Braha 

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
	- člen:  p. René Bolvari		- náhradník: p. Roman Tichý
	- člen:  RNDr. Petr Horký	- náhradník: Ing. Jiří Behenský
	- člen:  Ing. Jiří Červenka	- náhradník: p. Luděk  Němec
	- člen:  Ing. Stanislav  Dušek	- náhradník: Ing. Jiří Holan 
	- člen:  p. Jaroslav Votík	- náhradník: Ing. Monika Kletečková
	- člen:  pí Eliška Slezáková	- náhradník: p. Lubomír Modrovič
	- člen:  Mgr. Jaroslav Khail	- náhradník: p. Rudolf Braha 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov zahájit 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: 26.7.2007

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace 


45. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
Příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov – „Rekonstrukce školní jídelny Sokolov, K. H. Borovského 1267 – kuchyňská technologie“
- 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 366/05/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou  zjednodušeného podlimitního řízení  dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov – „Rekonstrukce školní jídelny Sokolov, K. H. Borovského 1267 –  kuchyňská technologie“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov – „Rekonstrukce školní jídelny Sokolov, K. H. Borovského 1267 –  kuchyňská technologie“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov – „Rekonstrukce školní jídelny Sokolov, K. H. Borovského 1267 –  kuchyňská technologie“

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
- člen: p. Jaroslav Votík		- náhradník: Ing. Monika Kletečková
- člen: pí Eliška Slezáková		- náhradník: p. Lubomír Modrovič
- člen: Mgr. Jaroslav Khail		- náhradník: p. Rudolf Braha 


- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: p. René Bolvari		- náhradník: p. Roman Tichý
- člen: RNDr. Petr Horký		- náhradník: p. Josef Murčo
- člen: Ing. Jiří Červenka		- náhradník: p. Luděk  Němec
- člen: Ing. Stanislav Dušek		- náhradník: Ing. Jiří Holan 
- člen: p. Jaroslav Votík		- náhradník:  Ing.Monika Kletečková
- člen: pí Eliška Slezáková 		- náhradník: p. Lubomír Modrovič
- člen: Mgr. Jaroslav Khail		- náhradník: p. Rudolf Braha 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov zahájit 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: 26.7.2007

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace 


46 a)	Žádost dopravce LIGNETA autobusy s.r.o. o deklaraci podpory modernizace 
a ekologizace vozidel veřejné linkové dopravy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 367/05/07

- bere na vědomí  žádost autobusového dopravce LIGNETA autobusy s.r.o. o deklaraci podpory modernizace a ekologizace vozidel veřejné linkové dopravy

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství vést další jednání s dopravcem s cílem zpracování uceleného materiálu, který bude podrobně charakterizovat záměr dopravce
Termín kontroly: 26.7.2007
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


46 b) Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz Centra substituční terapie

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 368/05/07

- bere na vědomí navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje o 150.000,-- Kč na provoz Centra substituční terapie

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje o 150.000,--Kč na provoz Centra substituční terapie
Termín kontroly: 6.12.2007
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřen zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví



