Usnesení z 32. jednání RKK dne 12.7.2007
12.7.2007                                                                                                                                                    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 32. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 12. července  2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 10:40 hodin 


Přítomni:                  JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský,      Ing. Řezníček (celkem 6 radních)       
Jednání řídil:            JUDr. Pavel
Omluveni:	 RNDr. Horký, Ing. Behenský, Ing. Orálek	 
Další zúčastnění:      Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu   
Přizvaní:                   p. Kopál, p. Prudík, Mgr. Novotný               
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.



  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 12.7.2007			RK 475/07/07
2.	Souhlas k užití znaku Karlovarského kraje 					RK 476/07/07
3.	Projekt „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů	RK 477/07/07
na území Karlovarského kraje – KOPaS ÚAP KK“ a Smlouva o spolupráci 
a realizaci projektu
4.	Program rozvoje venkova – regionální kriteria					RK 478/07/07
5.	Stanovisko Karlovarského kraje k prodeji trati č. 144 Krásný Jez – Loket		RK 479/07/07
6.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné 		RK 480/07/07
linkové osobní dopravě k zajištění   základní dopravní obslužnosti 
Karlovarského kraje
7. 	Prodej dlouhodobého drobného hmotného majetku, který je nepotřebný		RK 481/07/07
 pro činnost KSÚS KK, p.o.
8.	Prodej osobních vozidel, která jsou nepotřebná pro činnost KSÚS KK, p. o.	RK 482/07/07
9.	Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2007 – změna č. 2				RK 483/07/07
10.	Schválení změny akcí na silnicích II. a III. třídy plánovaných k zařazení		RK 484/07/07
do 1. projektu Regionálního operačního programu v letech 2008-2010
11.	Záměr budoucího převodu úseků silnic z majetku státu do majetku			RK 485/07/07
Karlovarského kraje v souvislosti s výstavbou silničního obchvatu 
obce Velká Hleďsebe
12.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - schválení účetní závěrky za rok 2006			RK 486/07/07
13.	Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka rentgenového 		RK 487/07/07
zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel na mezinárodním letišti 
Karlovy Vary“
14.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka rentgenového		RK 488/07/07
zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel na mezinárodním letišti 
Karlovy Vary“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
15.	Rozpočtové změny								RK 489/07/07
16.	Dodatek č. 4 smlouvy o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary			RK 490/07/07
17.	Žádost příspěvkové organizace Střední průmyslové školy keramické 		RK 491/07/07	Karlovy Vary o úlevu z povinnosti zaplacení penále do rozpočtu 
Karlovarského kraje
18.   	Převod investičního příspěvku – Rekonstrukce sociálního zařízení – Sokolov, 	staženo
Žákovská 716
19.	Financování rekonstrukce budovy SŠŽ Sokolov, Žákovská 716 a vybavení 	RK 492/07/07
domova mládeže K.H Máchy, Sokolov
20.	Pokrytí zvýšených výdajů na akci „Revitalizace území Královské Poříčí,		RK 493/07/07
Sokolov, Svatava – Silniční obchvat II/181 Sokolov – Královské Poříčí“ 
realizovanou Ministerstvem financí ČR
21.	Plán práce Komise pro životní prostředí a Komise pro vnější vztahy		RK 494/07/07
na II. pololetí 2007
22.	Žádosti o výjimku z Pravidel pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu 			RK 495/07/07
Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově 
hodnotných objektů na rok 2007
23.	Přerozdělení vráceného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			RK 496/07/07
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007
24.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 497/07/07
rezervací a městských památkových zón 2007 - III. etapa
25.	Návrh loga příspěvkové organizace Domova pro osoby se zdravotním 		RK 498/07/07
postižením „PRAMEN“ v Mnichově
26.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 499/07/07
„Zásahové vozidlo lékaře zdravotnické záchranné služby - terénní 4x4 
s minimálním předepsaným vybavením“
27.	Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského	RK 500/07/07
kraje na provoz Centra substituční terapie
28.	Vyjádření k oznámení záměru „Pokračování těžby v dobývacím prostoru 		RK 501/07/07
Mokrá u Chyší“
29.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			RK 502/07/07
Městu Nová Role
30.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007	RK 503/07/07
31.	Zahájení provozu školského portálu v Karlovarském kraji				RK 504/07/07
32.	Zápis změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení		RK 505/07/07
33.	Změna zařazení do platové třídy ředitele příspěvkové organizace Základní 	RK 506/07/07
škola praktická Žlutice
34.    Dofinancování přípravy investiční akce „Dopracování projektové dokumentace	RK 507/07/07
pro stavební řízení v detailech pro provedení stavby na akci: Projekt revitalizace 
Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
35a)  Poskytnutí investičního příspěvku – Gymnázium a střední odborná škola 		RK 508/07/07
ekonomická Mariánské Lázně







35b)  Uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách – příspěvková organizace 		RK 509/07/07
Gymnázium a střední odborná škola Aš
35c)  Dofinancování přípravy investiční akce „Centrum technického vzdělávání 		RK 510/07/07
         Ostrov - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
         v podrobnostech  pro provedení stavby“
35d)  Partnerství pro budoucnost - Město Toužim, žádost o předčasné ukončení 		RK 511/07/07
partnerské smlouvy
35e)   Návrh na řešení úhrady účelně vynaložených nákladů souvisejících 		RK 512/07/07
          s léčením Zuzany Rokosové
35f)  Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		RK 513/07/07
„Nákup 1 ks turistického autobusu střední třídy pro potřeby příspěvkové 
organizace Integrovaná střední škola Cheb“











						
           JUDr. Josef Pavel v. r.     			                    Mgr. Ellen Volavková v. r.                    
                      hejtman				                 	          ověřovatel
 	Karlovarského kraje						      























A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Ellen Volavkovou
- Ing. Kamila Řezníčka



B)  Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 35 a)		Poskytnutí investičního příspěvku – Gymnázium a střední odborná škola ekonomická 	Mariánské Lázně

bod č. 35 b) 	Uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách – příspěvková organizace Gymnázium 
	a střední odborná škola Aš

bod č. 35 c)	Dofinancování přípravy investiční akce „Centrum technického vzdělávání Ostrov - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby“

bod č. 35 d)	Partnerství pro budoucnost - Město Toužim, žádost o předčasné ukončení partnerské smlouvy

bod č. 35 e)	Návrh na řešení úhrady účelně vynaložených nákladů souvisejících s léčením Zuzany 		Rokosové

bod č. 35 f)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:
„Nákup 1 ks turistického autobusu střední třídy pro potřeby příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb“


Stažení z programu:

bod č. 18	Převod investičního příspěvku – Rekonstrukce sociálního zařízení – Sokolov



1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 12.7.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  475/07/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 12.7.2007
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí




2. Souhlas k užití znaku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  476/07/07

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na plakátech a písemných materiálech vydaných u příležitosti Karlovarského folklorního festivalu
Termín kontroly: 9.8.2007

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana



3. Projekt „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje – KOPaS ÚAP KK“ a Smlouva o spolupráci a realizaci projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  477/07/07

- souhlasí s projektem „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje – KOPaS ÚAP KK“

- souhlasí se smlouvou o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje – KOPaS ÚAP KK“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje smlouvu o spolupráci a realizaci projektu ke schválení

- ukládá odboru regionálního rozvoje projednat projekt a smlouvu o spolupráci a realizaci projektu s obcemi s rozšířenou působností 

Termín kontroly: 18.10.2007 

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



4. Program rozvoje venkova – regionální kriteria

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  478/07/07

- souhlasí s navrženými body pro jednotlivá regionální kriteria Programu rozvoje venkova pro opatření a podopatření:  III.2.1.1 – Obnova a rozvoj vesnic
III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby
III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Termín kontroly: 13. 9. 2007 

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




5. Stanovisko Karlovarského kraje k prodeji trati č. 144 Krásný Jez – Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  479/07/07

- schvaluje stanovisko Karlovarského kraje vypracované pro organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace k dalšímu využití regionální tratě č. 144 v úseku Krásný Jez – Loket dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit odeslání stanoviska Správě železniční dopravní cesty, státní organizace dle návrhu

Termín kontroly: 9.8.2007

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



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  480/07/07

- 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 Autobusy Karlovy Vary, a.s. s účinností od 2.7.2007 a VV autobusy s.r.o. s účinností od 10.6.2007

Termín kontroly: 9.8.2007

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



7. Prodej dlouhodobého drobného hmotného majetku, který je nepotřebný pro činnost KSÚS KK, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  481/07/07

- souhlasí s navrhovaným způsobem prodeje dlouhodobého drobného hmotného majetku pořízeného z Fondu kulturních a sociálních potřeb, který je nepotřebný pro činnost Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.

- souhlasí s převodem finančních prostředků z prodeje nepotřebného majetku v celkové výši 8.153,- Kč do  Fondu kulturních a sociálních potřeb organizace Krajská správa  a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.

Termín kontroly: 6.9.2007 

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




8. Prodej osobních vozidel, která jsou nepotřebná pro činnost KSÚS KK, p. o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  482/07/07

- souhlasí s navrhovaným způsobem prodeje movitého majetku, který je nepotřebný pro činnost příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a s převodem finančních prostředků získaných tímto prodejem do investičního fondu organizace 

Termín kontroly: 6.9.2007 

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



9. Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2007 – změna č. 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  483/07/07

- bere na vědomí snížení zdrojů v Provozním plánu KSÚS KK, p.o. na rok 2007  z částky 846 904 tis. Kč na částku 784 042 tis. Kč, tj. o částku 62 862 tis. Kč

- bere na vědomí příděl z hospodářského výsledku roku 2006  do rezervního fondu 200 tis. Kč a do fondu odměn 107 tis. Kč
  
- schvaluje tyto změny v čerpání finančních prostředků z investičního fondu:
	- snížení  čerpání z investičního úvěru z částky 229 021 tis. Kč na částku 135 582 tis. Kč, tj. 
	o 93 439 tis. Kč
	- zvýšení zdrojů spolufinancování obcí (ostatní) z částky 900 tis. Kč na 917 tis. Kč, tj. o 17 tis. 	Kč
	- zvýšení investičního příspěvku z rozpočtu kraje z částky 30 000 tis. Kč na částku 60 000 tis. 	Kč, tj. o 30 000 tis. Kč
	- zvýšení zdrojů na údržbu silniční sítě z částky 40 603 tis. Kč na částku 46 103 tis. Kč,                      	tj. o 5 500 tis. Kč
	- snížení zdrojů na investice do silniční sítě z částky 272 792 tis. Kč na částku 204 853 tis. Kč, 	tj. o  67 939 tis. Kč
	- snížení rezervy z částky 3 467 tis. Kč na částku 2 484 tis. Kč, tj. o 983 tis. Kč

- schvaluje tyto změny v čerpání neinvestičních finančních prostředků:
	- navýšení jiných zdrojů (spolufinancování obcí) na částku 560 tis. Kč
	- navýšení čerpání prostředků na údržbu silniční sítě z částky 330 600 tis. Kč na částku 	336 660 tis. Kč, tj. o 6 060 tis. Kč

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

Termín kontroly: 9.8.2007

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





10. Schválení změny akcí na silnicích II. a III. třídy plánovaných k zařazení do 1. projektu Regionálního operačního programu v letech 2008-2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  484/07/07

- souhlasí se změnami ve specifikaci jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2007 – 2013 

- bere na vědomí aktuální seznam jmenovitých akcí v předloženém znění

- schvaluje seznam jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených 
k realizaci v rámci tzv. 1. projektu Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.,  zajistit veškeré kroky vedoucí k přípravě a realizaci schválených akcí 1. projektu

Termín kontroly: 22.11.2007

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



11. Záměr budoucího převodu úseků silnic z majetku státu do majetku Karlovarského kraje v souvislosti  s výstavbou silničního obchvatu obce Velká Hleďsebe

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  485/07/07

- souhlasí se záměrem bezúplatného převodu objektů a úseků silnic z majetku státu do majetku Karlovarského kraje v souvislosti s výstavbou silničního obchvatu obce Velká Hleďsebe  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje záměr bezúplatného převodu schválit

- souhlasí s převedením úseků stávající silnice č. I/21 do silnic III. třídy, jejich přiřazením k silnici III/20173, v souvislosti s výstavbou silničního obchvatu obce Velká Hleďsebe

- souhlasí s převedením silnice č. II/215 (Velká Hleďsebe – průtah Mariánské Lázně) do silnic 
III. třídy, jejím přiřazením k silnici III/2114

Termín kontroly: 22.11.2007

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



12. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - schválení účetní závěrky za rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  486/07/07

- schvaluje  jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předloženou účetní závěrku společnosti za rok 2006

Termín kontroly: 9.8.2007

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



13. Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka rentgenového zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel na mezinárodním letišti Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  487/07/07

- schvaluje  jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Dodávka rentgenového zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel na mezinárodním letišti Karlovy Vary“ dle §84 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách

Termín kontroly: 6.9.2007

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



14. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka rentgenového zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel na mezinárodním letišti Karlovy Vary“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  488/07/07

- schvaluje  jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, realizaci výběrového řízení formou otevřeného řízení dle §27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Dodávka rentgenového zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel na mezinárodním letišti Karlovy Vary“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka rentgenového zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel na mezinárodním letišti Karlovy Vary“

- schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek :

- člen: Ing. Jan Zborník …………………… náhradník: Ing. Jiří Mutinský
- člen: Ing. Václav Strachoň ………………  náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Milan Novák ………………….  náhradník: Josef Vaněk
- člen: Milan Forst (LKV s.r.o.) …………..  náhradník: Milan Petráň (LKV s.r.o.)
- člen: JUDr. Josef Turecký ………………  náhradník: Jaroslav Petráň (LKV s.r.o.)
           (G4S Security Services (CZ), a.s.) 
  
Termín kontroly: 6.9.2007

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



15. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  489/07/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 126/2007 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 33.438,50 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 (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 127/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením financování z Fondu řízení likvidity ve výši 1.000.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o navýšení investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Léčebnu dlouhodobě nemocných v Nejdku na akci „Úprava lůžkového výtahu“.  

Rozpočtovou změnu č. 128/2007
 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru regionálního rozvoje  ve výši ± 8.000,-- Kč, ponížení předpokládaných výdajů na pohonné hmoty 
- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu regionálního rozvoje ve výši ± 14.310,-- Kč, ponížení předpokládaných výdajů na cestovné
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši ± 65.000,-- Kč,  posílení výdajů na ostatní osobní výdaje a zákonné odvody
- přesun rozpočtových prostředků, změna charakteru výdajů z běžných na kapitálové, posílení položky na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 228.690,-- Kč, v rámci projektu ITACA, který byl  podán v rámci 4. výzvy iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES

Rozpočtovou změnu č. 129/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 7.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Litoměřicích pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologickou poradnu v Chebu  na  zřízení společensky účelného pracovního místa

Rozpočtovou změnu č. 130/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Chebu celkem ve výši 11.200,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory Spáleniště v Chebu na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřené smlouvy

Rozpočtovou změnu č. 131/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v rámci finančního vypořádání Karlovarského kraje se státním rozpočtem za rok 2006 zapojením financování z finančního vypořádání Karlovarského kraje v roce 2006 ve výši 1.584.491,93 Kč a příjmů z vratek v rámci finančního vypořádání v roce 2007 ve výši 42.159.739,55 Kč, celkem ve výši 43.744.231,48 Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 124/06/07 ze dne 21.6.2007, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006 

Rozpočtovou změnu  č. 132/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční prostředky ve výši ± 8.550,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akce  grantového schématu v opatření 1.1 SROP -  Program na podporu drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 – 2006, Ing. Vítězslav Nádeníček – Rekonstrukce haly IV. Na Jámě 11 v Horním Slavkově.

Rozpočtovou změnu č. 133/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením financování finančních prostředků 
z kladného  výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006  ve výši 32.925.200,-- Kč,  a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 124/06/07 ze dne 21.6.2007

Rozpočtovou změnu č. 134/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  320.500,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování prostředků na platy pro pracovníky příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední školu živnostenskou Sokolov  pro období letních prázdnin 2007. 

Rozpočtovou změnu  č. 135/2007

- přesun rozpočtových prostředků ze schváleného rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 68.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k vyplacení odměn za práci externích pracovníků v souvislosti s konáním Her III. letní Olympiády dětí  a mládeže ČR.

Rozpočtovou změnu  č. 136/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku   82.236,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny na  rekonstrukci nebytových prostor pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu pedagogickou, Gymnázium a Vyšší odbornou školu Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č.  137/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 32.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Muzejní dílny – historické toulky Chebskem“ z programu Kulturní aktivity.

Rozpočtovou změnu č. 138/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Karlovy Vary ve výši 10.800,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv




Rozpočtovou změnu  č. 139/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční ve výši ± 1.040.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvek pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje na pořízení terénního vozidla pro potřeby IZS KK a odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 140/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční ve výši ± 625.581,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvky na financování potřeb pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 141/2007

- navýšení příjmů a výdajů odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 106.968,20 Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2006 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 od Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje na provozní výdaje na zajištění chodu geografického informačního systému IZS.

Rozpočtovou změnu č. 142/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 35.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů  z programu Knihovna 21. století „Knihovnické služby pro handicapované občany VII.“ v  částce 10.000,-- Kč, „Hurá do knihovny II.“ v  částce 5.000,-- Kč a „Balneologická knihovna 2007             – uchování kulturního dědictví“ v částce 20.000,-- Kč z programu Kulturní aktivity.

Rozpočtovou změnu č. 143/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „VII. ročník Knihobraní“ z programu Kulturní aktivity.

Rozpočtovou změnu č. 144/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční v celkové částce                   50.000,-- Kč.  Finanční prostředky jsou určeny pro Město Skalná na akci „Kostel sv. Šebestiána – projektová dokumentace“ z titulu rozdělení rozpočtových prostředků určených na obnovu památek    a památkově hodnotných objektů.

Rozpočtovou změnu č. 145/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 250.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii 4 - Galerii fotografie v Chebu. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Celoroční výstavní program 2007“ z programu Kulturní aktivity.


Rozpočtovou změnu č. 146/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 440.082,-- Kč  a  přesun  finančních prostředků z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 700.000,-- Kč na Fond cyklostezka Ohře, celkem se jedná o částku 1.140.082,-- Kč. Finanční prostředky budou použity k vyposlání investičních příspěvků městům (partnerům projektu) Karlovarského kraje na pořízení projektové dokumentace, která je nezbytná pro vydání stavebního povolení, nedílné součásti podání žádosti o udělení dotace z fondů EU na realizaci integrovaného projektu Cyklostezka Ohře (přehled příspěvků je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu  č. 147/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.838.000,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny na  rekonstrukci 
a opravy budovy v ulici Žákovská 716/1 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední živnostenskou školu Sokolov.

Rozpočtovou změnu  č. 148/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 256.966,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium a střední odbornou školu ekonomickou Mariánské Lázně na vybudování bezbariérového přístupu a toalety pro zdravotně postiženého žáka.  

Rozpočtovou změnu  č. 149/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 420.000,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu Cheb na  úhradu nejnutnějších nákladů souvisejících s optimalizací středních škol k  1. 7. 2006.  

Rozpočtovou změnu č. 150/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 66.542,-- 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, a  jsou určeny na období červen až srpen 2007

Rozpočtovou změnu č.  151/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- 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  obcím  na akci  „Dotace – cyklistické infrastruktury“.

Rozpočtovou změnu č. 152/2007

- přesun z rezervy ekonomického odboru do rozpočtu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 150 000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny na navýšení příspěvku na provoz Centra substituční terapie při nestátním zdravotnickém zařízení Martina Frýbertová, Protialkoholní a protitoxikomanická poradna.




Rozpočtovou změnu  č. 153/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje z důvodu sloučení škol s účinností od 1.7. 2007. Jedná se o snížení provozního příspěvku Střední průmyslové školy a středního odborného učiliště hudebních nástrojů Kraslice ve výši -1.048.004,-- Kč a zároveň zvýšení provozního příspěvku pro Střední živnostenskou školu Sokolov ve výši +1.048.004,-- Kč, dále snížení odvodu z investičního fondu Střední průmyslové školy a středního odborného učiliště hudebních nástrojů Kraslice ve výši -174.500,-- Kč a zvýšení odvodu z investičního fondu pro Střední živnostenskou školu Sokolov ve výši +174.500,-- Kč za 
II. pololetí 2007. 

Rozpočtovou změnu č. 154/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  547.925.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplatu platů  a souvisejících odvodů na III. čtvrtletí 2007 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 336.300.000,-- Kč, soukromé školy v částce 16.168.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 195.457.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).
Termín kontroly: 9.8. 2007

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



16. Dodatek č. 4 smlouvy o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  490/07/07

- schvaluje dodatek č. 4 smlouvy o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary dle návrhu 

- ukládá jednateli Letiště Karlovy Vary s.r.o. zveřejnit dodatek č. 4 smlouvy o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary v Obchodním věstníku

Termín kontroly: 6. 9.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



17. Žádost příspěvkové organizace Střední průmyslové školy keramické Karlovy Vary o úlevu z povinnosti zaplacení penále do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  491/07/07

- schvaluje úlevu z povinnosti zaplacení penále ve výši 1 promile denně, tj 109.979,- Kč provedeného odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 180.028,- Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



18. Převod investičního příspěvku – Rekonstrukce sociálního zařízení – Sokolov, Žákovská 716

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



19. Financování rekonstrukce budovy SŠŽ Sokolov, Žákovská 716 a vybavení domova mládeže K. H. Máchy, Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  492/07/07

- schvaluje investiční příspěvek pro Střední živnostenskou školu Sokolov ve výši 2 838 000,- Kč na financování rekonstrukce budovy SŠŽ Sokolov, Žákovská 716

- souhlasí s převodem investičních prostředků na investiční akci „Rekonstrukce sociálního zařízení – Sokolov, Žákovská 716“ ze Střední odborné školy Kynšperk na Střední živnostenskou školu Sokolov ve výši 400.000,- Kč

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace



20. Pokrytí zvýšených výdajů na akci „Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava – Silniční obchvat II/181 Sokolov – Královské Poříčí“ realizovanou Ministerstvem financí ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  493/07/07

- schvaluje investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na vícepráce na zemních pracích a gabionových konstrukcích investiční akce akci „Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava – Silniční obchvat II/181 Sokolov“ v celkové výši 3.079.771,- Kč vč. DPH

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje uzavřít se zhotovitelem stavby smlouvu o dílo na odstranění následků sesuvů

Termín kontroly: 6.9.2007

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



21. Plán práce Komise pro životní prostředí a Komise pro vnější vztahy na II. pololetí 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  494/07/07

- schvaluje plán práce Komise pro životní prostředí a Komise pro vnější vztahy na II. pololetí roku 2007 	

Zodpovídá: předsedové komisí Rady Karlovarského kraje



22. Žádosti o výjimku z Pravidel pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  495/07/07

- schvaluje 
1) výjimku z ust. čl. V. odst. 3 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje, a to v tom smyslu, že příjemce příspěvku na projekt: Horní Blatná, Úzká čp. 113 - rozšíření el. instalace ve výst. prostoru, dvoukřídlá vrata do chléva, výplně hrázdění ve výstavním prostoru, nová podlaha v části výstavního prostoru, může navýšit částku na práce provedené svépomocí

2) výjimku z ust. čl. II odst. 3 písm. g) Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007 Městu Krásno, a to v tom smyslu, že příjemci příspěvku na projekt: Krásno, Radniční 1 rekonstrukce radnice bude prodloužena lhůta k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku do 20.8.2007

Termín kontroly: 13.9.2007

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



23. Přerozdělení vráceného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  496/07/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí vráceného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů Městu Kraslice na opravu objektu – Lipová cesta č. p. 1091 v Kraslicích v celkové výši 
100 000,- Kč

Termín kontroly: 13.9.2007

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



24. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2007 - III. Etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  497/07/07

- 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 III. etapy v celkové výši 771 000,- Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Ing. arch. František Bělecký a František Bělecký
120 000,00 Kč
Jáchymov, Mathesiova čp. 126
Restaurování dvou kamenných portálů včetně dvou kovaných dveří + restaurování kamenného ostění okna včetně mříže
Ing. Jiří Tetzeli
40 000, 00 Kč

Horní Slavkov, městský dům čp. 6
Oprava střešního pláště do náměstí v rozsahu výměny střešní krytiny poloviny střechy
Eva Kvaková, Zdeňka a Ladislav Reslerovi
25 000, 00 Kč
Loket, měšťanský dům čp. 89
Výměna oken v havarijním stavu
Římskokatolická farnost Cheb
63 000,- Kč
Cheb, kostel sv. Mikuláše
Zabezpečení oken
Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.
100 000,- Kč
Mariánské Lázně, Hlavní kolonáda
Oprava střešního pláště II. etapa – střešní krytina včetně nátěrů  a klempířských prvků
Římskokatolická farnost Žlutice
200 000,- Kč
Valeč, kostel sv. Jana Křtitele
Restaurování interiérů kostela – závěrečná fáze
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
200 000,- Kč
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří
Oprava fasády věže kostela
Marie Weiserová
23 000,- Kč
Cheb, Kamenná 11, měšťanský dům čp. 222 
Oprava střechy a fasády


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 III. etapy v celkové výši  3 706 000, - Kč, a to:


příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Loket
   900 000,- Kč
Loket, hrad
Obnova fasády křídla rotundy včetně restaurátorských prací původních omítek
Město Teplá
 400 000,- Kč 
Teplá, sloup Nejsvětější Trojice
Celková oprava – II. etapa restaurování
Lázně Františkovy Lázně, a.s.
1 220 000,- Kč

Františkovy Lázně, lázeňský dům Rubeška
Oprava části střechy – výměna střešní krytiny, oprava krovu, omítek nadstřešních částí zdiva
Město Cheb
886 000,- Kč
Cheb, hrad
Oprava jihozápadních kasemat
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mariánských Lázních
300 000,- Kč
Mariánské Lázně, evangelický kostel
Oprava krovu a střechy

- 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



25. Návrh loga příspěvkové organizace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  498/07/07

- souhlasí s návrhem loga příspěvkové organizace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově

Termín kontroly: 8.11.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí




26. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zásahové vozidlo lékaře zdravotnické záchranné služby - terénní 4x4 s minimálním předepsaným vybavením“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  499/07/07

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zásahové vozidlo lékaře zdravotnické záchranné služby – terénní 4x4 s minimálním předepsaným vybavením“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče A.M.T. Group a.s., Kolbenova 37/891, Praha 9, PSČ 198 00, IČ 25725815  s nabídkovou cenou  3.441.003,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, MUDr. Iva Tukinského, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Zásahové vozidlo lékaře zdravotnické záchranné služby – terénní 4x4 s minimálním předepsaným vybavením“ s nabídkovou cenou 3.441.003,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení.
Termín kontroly: 6.12.2007

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



27. Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz Centra substituční terapie

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  500/07/07

- schvaluje návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na základě usnesení Zastupitelstva KK č. 150/06/07 - schválení navýšení příspěvku na provoz Centra substituční terapie o částku 150.000,-- Kč 

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Martinou Frýbertovou

Termín kontroly: 6.12.2007

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



28. Vyjádření k oznámení záměru „Pokračování těžby v dobývacím prostoru Mokrá u Chyší“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  501/07/07

- projednala  oznámení záměru „Pokračování těžby v dobývacím prostoru Mokrá u Chyší“ 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. Další posuzování záměru není požadováno.

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



29. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Nová Role

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  502/07/07

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Nová Role 
ve znění dle návrhu

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

	


30. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  503/07/07

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje pro žadatele Triatlet Karlovy Vary ve výši 2000,- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu 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



31. Zahájení provozu školského portálu v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  504/07/07

- schvaluje zahájení provozu Školského portálu v Karlovarském kraji od 1. září 2007 ve všech středních školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem realizovat veškeré úkoly spojené se zahájením provozu Školského portálu, a to tak, aby od 1. září 2007 poskytoval aktuální (on-line) data žákům, jejich zákonným zástupcům 
a zřizovateli

Termín kontroly:  5.10.2007

Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných 	        Karlovarským krajem



32. Zápis změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  505/07/07

- souhlasí se žádostí Střední odborné školy Karlovy Vary, s.r.o. o zápis nových oborů vzdělání 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost a 36-47-M/001 Stavebnictví, denní formy vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 80 žáků ve střední škole, jejíž činnost tato právnická osoba vykonává, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2008 

- souhlasí se žádostí Sdružení pro činnost Prvního soukromého středního odborného učiliště drogistického, Mariánské Lázně, Ke Kostelu 83, o zápis nového oboru vzdělání 64-42-M/036 Management obchodu, denní formy vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 80 žáků a o zápis změny nejvyššího povoleného počtu žáků ze 135 na 150 ve střední škole, jejíž činnost tato právnická osoba vykonává, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2008 

- schvaluje s účinností od 1. září 2007 u střední školy, jejíž činnost vykonává  příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání a formách vzdělávání:

64-41-L/524 Podnikání		denní forma vzdělávání 	ze 60 na 120 žáků
64-41-L/524 Podnikání		dálková forma vzdělávání 	z   90 na 180 žáků
 	
-mění své usnesení č. RK 428/06/07 ze dne 7. června 2007, kterým schválila nová místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, u střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb, na adresách 350 01 Cheb, Křížovnická 6, a 350 01 Cheb, Křížovnická 8, s účinností od 1. července 2007 v tom smyslu, že schvaluje nové místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, pouze na adrese 350 11 Cheb, Křížovnická 6, a to s účinností od 1. ledna 2008  

- schvaluje zrušení místa poskytování školských služeb na adrese 360 01 Karlovy Vary, Josefa Lady 29, u domu dětí a mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, s účinností od 1. září 2007

- schvaluje nové místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese 357 31  Horní Slavkov, Kounice 605, u střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Odborné učiliště Horní Slavkov, s účinností od 1. září 2007

- souhlasí se změnou čísla popisného v adrese sídla příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov z 357 31  Horní Slavkov, Kounice 8, na 357 31  Horní Slavkov, Kounice 613, s účinností od 1. října 2007

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu včetně vydání dodatku ke zřizovací listině 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, informovat právnické osoby vykonávající činnost středních škol zřizované soukromníkem o tomto usnesení a realizovat veškeré úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: červen 2008

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



33. Změna zařazení do platové třídy ředitele příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  506/07/07

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy Mgr. Václava Slavíka, ředitele příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice, s účinností od 1. srpna 2007 dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou zařazení ředitele příspěvkové organizace do platové třídy

Termín kontroly: 13.9.2007

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

34. Dofinancování přípravy investiční akce „Dopracování projektové dokumentace pro stavební řízení v detailech pro provedení stavby na akci: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  507/07/07

- schvaluje další postup při přípravě investiční akce „Dopracování projektové dokumentace pro stavební řízení v detailech pro provedení stavby na akci: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 

- schvaluje financování investiční akce „Dopracování projektové dokumentace pro stavební řízení v detailech pro provedení stavby na akci: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit financování uvedené investiční akce
Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace



35 a) Poskytnutí investičního příspěvku – Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  508/07/07
	 
- schvaluje navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně ve výši 256.966,- Kč na vybudování bezbariérového přístupu a toalety pro zdravotně postiženého žáka 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



35 b) Uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách – příspěvková organizace Gymnázium 
a střední odborná škola Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  509/07/07

- schvaluje uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 96.837,- Kč a jeho splácení na dobu 7 měsíců mezi příspěvkovou organizací Gymnázium a střední odborná škola Aš (jako věřitelem), a společností STAKRA, společnost s ručením omezeným (jako dlužníkem)

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, uzavřít dohodu 
o úhradě dluhu a jeho splácení
Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Lenka Kalčicová, ředitelka příspěvkové organizace Gymnázium a střední  
                     odborná škola Aš

35 c) Dofinancování přípravy investiční akce „Centrum technického vzdělávání Ostrov - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  510/07/07

- schvaluje další postup při přípravě investiční akce „Centrum technického vzdělávání Ostrov -vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby“ 

- schvaluje financování investiční akce „Centrum technického vzdělávání Ostrov -  vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby“ z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit financování uvedené investiční akce

Termín kontroly: 6.12. 2007

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace 



35 d) Partnerství pro budoucnost - Město Toužim, žádost o předčasné ukončení partnerské smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  511/07/07

- schvaluje usnesení, kterým zamítá žádost města Toužim o předčasné ukončení povinností vyplývajících ze Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci ev. č. 232/2005 ze dne 26.9.2005, ve znění dodatků č. 1 - 3

- ukládá vedoucímu odboru regionálního rozvoje Ing. arch. Jaromíru Musilovi, zaslat starostovi města Toužim zamítavé stanovisko rady kraje spolu s výzvou a nápravným opatřením k plnění smluvních povinností města Toužim – partnera Karlovarského kraje při realizaci projektu Partnerství pro budoucnost dle návrhu   

Termín kontroly: 6.9.2007

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



35 e) Návrh na řešení úhrady účelně vynaložených nákladů souvisejících s léčením Zuzany Rokosové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  512/07/07

- ukládá  hejtmanovi Karlovarského kraje informovat Okresní soud v Karlových Varech o přijatém usnesení Rady Karlovarského kraje k žalobě vedené tímto soudem  pod sp. zn. 43 C 120/2007

- schvaluje  samostatné  proplacení částky  79.431,50 Kč panu Václavu Rokosovi jako úhradu účelně vynaložených nákladů v období od prosince 2004 do 6.6.2005 a částku 654,- Kč rodičům Zuzany Rokosové, paní Jindřišce a Jaroslavu Šikovým, za období květen 2005, souvisejících s léčením Zuzany Rokosové  i přes její případné promlčení

- ukládá ekonomickému odboru odeslat schválené částky na účet Václava Rokose a manželům Jindřišce a Jaroslavu Šikovým
 
Termín kontroly: 6.12.2007
Zodpovídá: JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišová,vedoucí 	  	        ekonomického odboru



35 f) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nákup 1 ks turistického autobusu střední třídy pro potřeby příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  513/07/07

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Nákup 1 ks turistického autobusu střední třídy pro potřeby příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb“ s nabídkovou cenou 4.182.850,-- Kč včetně DPH, jako nejvýhodnější a jedinou nabídku uchazeče SOR Libchavy, 
spol. s r. o.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb podpisem smlouvy o dílo s vítězem veřejné soutěže SOR Libchavy, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 4.182.850,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly:   6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Jan Kot, ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb



