Usnesení z 41. jednání RKK dne 17.9.2007
17.9.2007		Strana 1 (celkem 3)
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 41. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. září 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:30 hodin 


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

usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

1.	Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 	RK 685/09/07
kraje na projekty z oblasti kultury  
2.	Zajištění praktické přípravy akce „Realizace vzdělávacího kurzu pro projekt 	RK 686/09/07
SOLARTÉR v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie“					
3.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 687/09/07
„Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení 
stavby na akci: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“			
4.	Změny v  údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové 	RK 688/09/07
organizace Gymnázium Sokolov									
5.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1 na st.p.č. 10, 	RK 689/09/07
část  st.p.č. 10 a p.p.č. 85,  k.ú. Dolní Dvory									




			
					
                                                                                                 
	 JUDr. Josef Pavel v. r.                      	            Ing. Kamil Řezníček v. r.
hejtman				      		ověřovatel
  Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Jiřího Behenského
-  Ing. Kamila Řezníčka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury  
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  685/09/07

- zrušuje Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - předpis Rady Karlovarského kraje č. 08/2006, schválené usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 490/07/06 ze dne 10. 7. 2006

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu s účinnosti od 1. 10. 2007

Termín kontroly: 6.12.2007 

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


2. Zajištění praktické přípravy akce „Realizace vzdělávacího kurzu pro projekt SOLARTÉR v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie“ 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  686/09/07

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro zadání zakázky na provedení praktické přípravy v rámci akce „Realizace vzdělávacího kurzu pro projekt SOLARTÉR v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie“

Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace


3. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  687/09/07

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RECONSTRUCTION s.r.o. s nabídkovou cenou 5.855.252,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže RECONSTRUCTION s.r.o. s nabídkovou cenou 
5.855.252,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace


4. Změny v  údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  688/09/07

- schvaluje změnu nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Sokolov ze 600 na 630 žáků s účinností od 1. října 2007

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

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

Termín kontroly: leden 2008

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


5. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1 na st.p.č. 10, část  st.p.č. 10 a p.p.č. 85,  k.ú. Dolní Dvory 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  689/09/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu č.p. 1 na stavební parcele č. 10, část stavební parcely č. 10 o výměře 1205 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 132-5944/2007 z původní stavební parcely č. 10 a označena novým parcelním číslem jako st.p.č. 10/2, pozemkovou parcelu č. 85 o výměře 769 m2, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a panem Antonínem Markem, se sídlem Evropská 11/1061, 350 02  Cheb, IČ 64181651 (jako kupující na straně druhé) za cenu 853.050,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku pana Antonína Marka

Termín kontroly: 18.10.2007

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




