Usnesení z 46. jednání RKK dne 4.10.2007
4.10.2007		Strana 1 (celkem 25)
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 46. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 4. října 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 11:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.10.2007		RK  696/10/07
2.	Zajištění financování zpracování dokumentace „Územní studie rozvoje 		RK  697/10/07
a využitelnosti letiště Karlovy Vary“ (výhled do roku 2025 – 2050)
3.	„Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – Informace o stavu přípravy 		RK  698/10/07
DT Cheb
4.	„Partnerství pro budoucnost 1“ – příkazní smlouva				RK  699/10/07
5.	Projekt Partnerství pro budoucnost 2 - závěrečná zpráva				RK  700/10/07
6.	Uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu 	RK  701/10/07
Karlovarského kraje na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy)
7.	Jmenování vedoucího projektu a kontaktní osoby projektu „Modernizace letiště 	RK  702/10/07
Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“
8.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: 	RK  703/10/07
„Dodávka rentgenového zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel 
na mezinárodním letišti Karlovy Vary“		
9.	Rozpočtové změny								RK  704/10/07
10.	a) Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola 		RK  705/10/07
    Nejdek – revokace usnesení
	b) Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola 		RK  706/10/07
    Nejdek 
11.	Příprava výběrového řízení na „Zprostředkování pojištění pro Karlovarský kraj 	RK  707/10/07
prostřednictvím pojišťovacího makléře“
- Schválení subjektů pro obeslání výzvou k podání nabídek a zveřejnění 
výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Karlovarského kraje
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
12.	Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 		RK  708/10/07
investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace 
Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově
13.	Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů zrušené příspěvkové 		RK  709/10/07
organizace Základní školy praktické a základní školy speciální Sokolov, 
Žákovská 716/1
14.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK  710/10/07
– Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
15.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK  711/10/07
– Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26
16.	Návrh realizace projektu nákladového účetnictví					staženo
17.	Výběrové řízení na realizaci projektu nákladového účetnictví			RK  712/10/07
	Schválení formy zadávacího řízení

Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
18.	Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje 	RK  713/10/07
pro rok 2008
19.	Souhlas s pokácením 11 ks stromů při silnici II/219, úsek Bernov – Lesík		RK  714/10/07
– ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 
organizace
20.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ přímý prodej movitého 		RK  715/10/07
majetku ve vlastnictví   Karlovarského kraje – automobily Peugeot Boxer 270 
Diesel a Fiat Ducato 14 Diesel, získané jako sponzorský dar ve správě 
příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 
„Pramen“ v Mnichově
21.	Souhlas s pokácením stromů v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s., 		RK  716/10/07
nemocnice Cheb rostoucích na p.p.č. 1792/1 a 1792/3, k.ú. Cheb
22.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	staženo
– areál dílen bývalého SOU lesnického v k.ú. a obci Abertamy
23.	Revokace usnesení č. RK 348/05/07 ze dne 24.5.2007 a č. RK 643/09/07 		RK  717/10/07
ze dne 6.9.2007 – Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského 
kraje – budova LDN 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
24.	Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 792/3 v k.ú. Pernink – p. Šprunglová 	RK  718/10/07
25.	Úhrada nákladů za technické zhodnocení společnosti CARVAC s.r.o., LDN Aš 	RK  719/10/07
26.	Odměny kronikářům v soutěži „Kronika roku“ 					RK  720/10/07
27.	Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 		RK  721/10/07
Karlovarského kraje
28.	Smlouva o dílo - Publikace lázeňství						staženo
29.	Smlouva o partnerství při realizaci projektu „Podpora vytváření krajských 		RK  722/10/07
plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství 
v Karlovarském kraji“
30.	Změna č. 3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje		RK  723/10/07
31.	Výsledky veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Střední odborná	RK  724/10/07
 škola a střední odborné učiliště Nejdek
32.	Změny v  údajích vedených v  rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových	RK  725/10/07
 organizací zřizovaných Karlovarským krajem
33.	Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách III. zimní 		RK  726/10/07
Olympiády dětí a mládeže ČR 2008 a poskytnutí věcných darů účastníkům 	
34.	Změny platů a mzdy ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	RK  727/10/07
škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
35.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Nákup krmných 	RK  728/10/07
směsí pro Školní statek Cheb, od 1.11.2007 do 30.10.2008“ 
36.	a) Umístění pamětní desky na objekt Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. 	RK  729/10/07
    Muzeum Cheb
	b) Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 	RK  730/10/07
     kraje na projekty z oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže
	c) Smlouva o spolupráci při zabezpečení vysokoškolského studia České		RK  731/10/07
    zemědělské univerzity v Praze na Střední zemědělské škole Dalovice mezi 
    Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze
	d) Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení 	RK  732/10/07
    NAŽIDLA 2003 a smlouva o poskytnutí příspěvku pro občanské sdružení 
    NAŽIDLA  2003
	e) Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky: 		RK  733/10/07
   „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa“
	f) Změna platu řediteli příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb 	RK  734/10/07
    v Sokolově
	g) Plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 218/09/07		RK  735/10/07










                                                       
	 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. Jiřího Červenku



B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 10a) 	- Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola Nejdek – revokace usnesení
bod č. 10b)	- Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola Nejdek 
bod č. 36a)	- Umístění pamětní desky na objekt Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. Muzeum Cheb
bod č. 36b)	- Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na projekty z oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže 
bod č. 36c)	- Smlouva o spolupráci při zabezpečení vysokoškolského studia České zemědělské univerzity v Praze na Střední zemědělské škole Dalovice mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze 
bod č. 36d)	- Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení NAŽIDLA 2003 a smlouva o poskytnutí příspěvku pro občanské sdružení NAŽIDLA  2003
bod č. 36e)	- Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa“
bod č. 36f)	- Změna platu řediteli příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově
bod č. 36g)	- Plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 218/09/07

Stažení:
bodu č. 16)	- Návrh realizace projektu nákladového účetnictví	
bodu č. 22)	- Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – areál dílen bývalého SOU lesnického v k.ú. a obci Abertamy
bodu č. 28)	- Smlouva o dílo - Publikace lázeňství



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.10.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  696/10/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.10.2007

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí





2. Zajištění financování zpracování dokumentace „Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary“ (výhled do roku 2025 – 2050)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  697/10/07

- bere na vědomí výsledek veřejné soutěže na zpracování dokumentace „Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (Výhled do roku 2025-2050)“

- souhlasí s předloženou cenou na zpracování „Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (Výhled do roku 2025-2050)“ a se zajištěním financování této částky z Fondu budoucnosti Karlovarského kraje 

Zodpovídá: 	Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace



3. „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – Informace o stavu přípravy DT Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  698/10/07

- bere na vědomí informace o stavu a přípravě části integrovaného projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ –  DT Cheb 

- souhlasí se zařazením Města Cheb a DT Cheb do integrovaného projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“  

- ukládá Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, aby pokračovala 
ve spolupráci s Městem Cheb na přípravě projektu DT Cheb s cílem předložit žádost o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro využití strukturálních fondů na tento vybraný terminál

Termín kontroly: 22.11.2007

Zodpovídá: 	Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace



4. „Partnerství pro budoucnost 1“ – příkazní smlouva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  699/10/07

- pověřuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace řízením a dokončením realizace projektu Partnerství pro budoucnost 1 v pozici vedoucího projektu

- ukládá řediteli Ing. Petru Uhříčkovi, řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace realizovat veškeré úkoly a povinnosti, které Karlovarskému kraji vyplývají z obecně platných právních, prováděcích předpisů a Metodických pokynů ČR a Evropské unie a smluv uzavřených v souvislosti s realizací projektů a předávacího protokolu projektu Partnerství pro budoucnost 1 
  
- ukládá vedoucímu odboru regionálního rozvoje spolupracovat s ředitelem Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje při realizaci tohoto projektu

- schvaluje návrh příkazní smlouvy, která bude uzavřena mezi Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Karlovarským krajem 

- pověřuje hejtmana kraje JUDr. Josefa Pavla podpisem příkazní smlouvy 

Termín kontroly: 6.12.2007

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



5. Projekt Partnerství pro budoucnost 2 - závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  700/10/07

- bere na vědomí  závěrečnou zprávu o realizaci a vyúčtování projektu Partnerství pro budoucnost 2

- ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit udržitelnost projektu dle podmínek k Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace

Termín kontroly: září 2008

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



6. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  701/10/07

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 1.11.2007 

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




7. Jmenování vedoucího projektu a kontaktní osoby projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  702/10/07

- rozhodla jmenovat, jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, Ing. Václava Černého, jednatele obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část - Výstavba nové odbavovací budovy“

- ukládá Ing. Václavu  Černému, jednateli obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem 
je Karlovarský kraj, realizovat veškeré úkoly a povinnosti, které Karlovarskému kraji vyplývají z obecně platných právních a prováděcích předpisů, Metodických pokynů ČR a Evropské unie, v souladu 
se směrnicí ředitele KÚKK č. SE 02/2006 ze dne 25.1.2006 a její přílohy 2.1 „Postup předání kompetencí řízení individuálních projektů Karlovarského kraje statutárním orgánům právnických osob zřízených a založených Karlovarským krajem“ a smluv uzavřených v souvislosti s realizací projektu a „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část - Výstavba nové odbavovací budovy“ s výjimkou podpisu a podání žádostí o proplacení výdajů projektu

- jmenuje vedoucího odboru investic a grantových schémat Ing. Radka Havlana osobou oprávněnou podepisovat žádosti o proplacení výdajů projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část - Výstavba nové odbavovací budovy“, jejichž příprava bude realizována společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. na základě mandátní smlouvy ev. č. 272/2005 ve znění pozdějších dodatků

- ukládá Ing. Václavu Černému, jednateli obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem 
je Karlovarský kraj, nejméně 1x za rok vypracovat a předložit Radě Karlovarského kraje zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů „Modernizace letiště Karlovy Vary - 
III. etapa, 2. část - Výstavba nové odbavovací budovy“

Termín kontroly: 22.11.2007

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



8.	 Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Dodávka rentgenového zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel na mezinárodním letišti Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  703/10/07

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka rentgenového zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel na mezinárodním letišti Karlovy Vary“. Nejnižší nabídková cena byla vyhodnocena u nabídky firmy: Service Musil, s.r.o., Freyova 78, P. O. Box 7, 190 05 Praha 9 s nabídkovou cenou 3.563.815,00 Kč včetně DPH.

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. a firmou: Service Musil, s.r.o., Freyova 78, P. O. Box 7, 190 05 Praha 9 s nabídkovou cenou 3.563.815,00 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly:  22.11.2007

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


9. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  704/10/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 211/2007 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 224.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z investičních 
na neinvestiční. 

Rozpočtovou změnu č. 212/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 71.728,70 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. 213/2007
- 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. 214/2007
- přesun rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 180.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary na akci „Instalační panely v Karlových Varech“ v částce 120.000,-- Kč a na akci „Instalační panely letohrádek Ostrov – II. patro“ v částce 60.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 215/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční v celkové částce ± 100.000,-- Kč  Finanční prostředky jsou určeny pro Město Habartov na akci „Renovace pomníku zastřelených četníků a jeho okolí“ ve výši 70.000,-- Kč a pro Město Tři Sekery na akci „Tři Sekery, kamenný sloup – obnova“  ve výši 30.000,-- Kč z titulu rozdělení rozpočtových prostředků určených na obnovu památek a památkově hodnotných objektů.

Rozpočtovou změnu č.  216/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Karlovy Vary ve výši 2.388,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary  na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu  č. 217/2007
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 358.600,-- Kč v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku Střední průmyslové škole keramické Karlovy Vary ve výši 358.600,-- Kč a zároveň zvýšení provozního příspěvku pro Střední odbornou školu  a  Střední odborné  učiliště  Nejdek ve výši 358.600,-- Kč v souvislosti s převodem správy objektu po SOU keramickém ve Staré Roli pod SOŠ a SOU Nejdek k 1.7.2007.

Rozpočtovou změnu  č. 218/2007
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 21.984,-- Kč v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku Střední odborné škole  a  Střednímu odbornému učilišti  Nejdek ve výši 21.984,-- Kč a zároveň zvýšení provozního příspěvku Střední lesnické škole Žlutice ve výši 21.984,-- Kč v souvislosti s převodem 8 žáků od září 2007 
pod Střední lesnickou školu Žlutice.

Rozpočtovou změnu č. 219/2007 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 70.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční. Finanční prostředky jsou určeny pro MS VZS ČČK Karlovy Vary – Jesenice, Kpt. Nálepky 1, Karlovy Vary na nákup „AMBU®MANA model C“ – figurína 
na nácvik umělého dýchání a nepřímé masáže srdce - kardiopulmonální resuscitace.

Rozpočtovou změnu č. 220/2007
 - 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. 221/2007
- přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 66.304,-- Kč v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za první pololetí roku 2007 
pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Dětský domov a školní jídelnu Cheb ve výši 49.735,-- Kč a Dětský domov Ostrov ve výši 16.569,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu  č. 222/2007
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000,-- Kč v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o zvýšení investičního příspěvku 
pro Střední odbornou školu logistickou Dalovice ve výši 100.000,-- Kč na pořízení docházkového systému on-line s napojením na portál Katedra a snížení investičního příspěvku ve výši 100.000,-- Kč zrušené Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti hudebních nástrojů Kraslice.

Rozpočtovou změnu č. 223/2007 
- navýšení příjmů a výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 180.000,-- Kč. Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2006 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Domova mládeže Karlovy Vary. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Odborné učiliště Horní Slavkov k navýšení neinvestičního příspěvku v částce 130.000,-- Kč na provedení energetického auditu a k navýšení investičního příspěvku v částce 
50.000,-- Kč na zpracování projektové dokumentace.

Rozpočtovou změnu č.  224/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 400.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků určených v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 z neinvestičního na investiční. Finanční prostředky byly poskytnuty jako příspěvek Svazku obcí Kamenné vrchy v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova“.

Rozpočtovou změnu č. 225/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 do rozpočtu informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 133.307,-- 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. 226/2007
- přesun rozpočtových prostředků z odboru životního prostředí a zemědělství do odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 100.000,-- Kč, a to z důvodu posílení finančních prostředků určených na nákup komponentů Geografického informačního systému 

Rozpočtovou změnu č. 227/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.925,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚBJ) určené na rozmístění stopových detektorů pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Rozpočtovou změnu č. 228/2007 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 149.616,-- Kč snížením  neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělské škole Dalovice a zvýšením neinvestičního příspěvku 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary a dále navýšení příjmů a výdajů tohoto odboru o částku 384,-- Kč  zapojením  této částky, odvedené do rozpočtu Karlovarského kraje zrušenou příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Základní školou praktickou a Základní školou speciální Sokolov, pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary 

Rozpočtovou změnu č. 229/2007 
- přesun  rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 85.421,23 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem a ve výši ± 647.935,50 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na posílení záloh na výplatu platů za září 2007 (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.  230/2007
- zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši 4.157.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí příspěvků na spolufinancování vodohospodářských akcí. Finanční prostředky jsou kryty z rezervy Fondu vodohospodářských havárií. 

Rozpočtovou změnu č. 231/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční výdaje ve výši ± 921.000,-- Kč z důvodu spolufinancování pilotního projektu EKO–KOM - Intenzifikace odděleného sběru

Termín kontroly: 1.11.2007

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



10a) Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola Nejdek – revokace usnesení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  705/10/07

- bere na vědomí  závěry z Protokolu č.j. ČŠI 393/07-05 ze dne 17. července 2007 z kontroly provedené 
ve dnech 25. až 26. 6. 2006 v organizaci Mateřská škola Nejdek, Nerudova 930, okres Karlovy Vary, 
IČ 60611090  (příspěvková organizace Města Nejdek)

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 560/08/06 ze dne 10. 8. 2006 ve znění:           
- ukládá  na základě ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Nejdek, Nerudova 930, okres Karlovy Vary, IČ 60611090, odvod do rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 90.802,- Kč 

- ukládá ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zaslat příspěvkové organizaci Mateřská škola Nejdek, Nerudova 930, okres Karlovy Vary, IČ 60611090, částku 89 531,- Kč jako vratku odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje 

Termín kontroly:   1.11.2007

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



10b) Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola Nejdek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  706/10/07

- bere na vědomí 
- závěry z Protokolu č.j. ČŠI 393/07-05 ze dne 17. července 2007 z kontroly provedené 
ve dnech 25. až 26. 6. 2006 v organizaci Mateřská škola Nejdek, Nerudova 930, okres Karlovy Vary, IČ 60611090  (příspěvková organizace Města Nejdek)
             - vyčíslení neoprávněného čerpání prostředků ze státního rozpočtu provedené oddělením financování vzdělávání Krajského úřadu Karlovarského kraje

- ukládá na základě ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Nejdek, Nerudova 930, okres Karlovy Vary, IČ 60611090, odvod do rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 
46 487,- Kč 

- povoluje úlevu z povinnosti uhradit penále v souladu s ustanovením § 22, odst. 6 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Termín kontroly:   1.11.2007

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
 


11. Příprava výběrového řízení na „Zprostředkování pojištění pro Karlovarský kraj prostřednictvím pojišťovacího makléře“
- Schválení subjektů pro obeslání výzvou k podání nabídek a zveřejnění výzvy k podání nabídek 
na internetových stránkách Karlovarského kraje
- 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  707/10/07

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek a zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Karlovarského kraje

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Dagmar Divišová 		- náhradník: Ing. Stanislava Žáková
- člen: JUDr. Marie Váňová		- náhradník: Ing. Daniela Vinopalová
- člen: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja	- náhradník: Mgr. David Korba

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Dagmar Divišová 		- náhradník: Ing. Stanislava Žáková
- člen: Ing. Jiří Červenka		- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen: Ing. Jiří Mutinský		- náhradník: Ing. Jan Zborník
- člen: RNDr. Petr Horký		- náhradník: Ing. Jiří Behenský
- člen: Ing. Stanislav Dušek		- náhradník: Petr Martínek
- člen: Ing. Josef Malý			- náhradník: Olga Haláková
- člen: RNDr. Jaroslav Růžička		- náhradník: MUDr. Jiří Morávek

Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 



12. Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  708/10/07

- schvaluje  převedení finančních prostředků ve výši 2.036.000,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově

	ve výši 710.000,-- Kč na dofinancování investiční akce „ÚSP Luby - sanace l. PP v budově I.“

ve výši 379.000,-- Kč na dofinancování investiční akce „Rekonstrukce a modernizace výtahu v domově důchodců v Pochlovicích“
ve výši 700.000,-- Kč na vybudování centrální koupelny v pavilonu „A“ Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří
ve výši 247.000,-- Kč na vybudování chladícího boxu na odpady v Domově pro seniory v Kynšperku nad Ohří 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



13. Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů zrušené příspěvkové organizace Základní školy praktické a základní školy speciální Sokolov, Žákovská 716/1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  709/10/07

- schvaluje

	výsledek hospodaření k 31.7.2007 ve výši   42.936,93 Kč

	úhrn aktiv k 31.7.2007 ve výši  	                     0,--  Kč

	úhrn pasiv k 31.7.2007 ve výši 	                     0,--  Kč


zrušené příspěvkové organizace Základní školy praktické a základní školy speciální Sokolov, Žákovská 716/1

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



14. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního – Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  710/10/07

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Karlovy Vary ve výši 120.000,-- Kč na dofinancování nákupu osobního služebního vozidla

Zodpovídá: PhDr. P. Zlatohlávková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary



15. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního – Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  711/10/07

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro Základní školu Karlovy Vary, Svahová 26 ve výši 130.000,-- Kč na zakoupení schodolezu pro imobilního žáka

Zodpovídá: Mgr. Jana Zelená, ředitelka školy



16. Návrh realizace projektu nákladového účetnictví

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



17. Výběrové řízení na realizaci projektu nákladového účetnictví
Schválení formy zadávacího řízení
	Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  712/10/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
- Bc. Miroslav Očenášek	- náhradník Ing. Josef Leško
- Ing. Dagmar Divišová		- náhradník Ing. Petr Klíček
- Bedřich Kořínek		- náhradník Ing. Ivan Kocmich 

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
- Ing. Jiří Červenka 		- náhradník Ing. Jiří Mutinský
- RNDr. Petr Horký		- náhradník Ing. Jiří Behenský
- Olga Haláková		- náhradník Ing. Josef Malý
- Petr Martínek			- náhradník Ing. Václav Živný
- Bc. Miroslav Očenášek	- náhradník Ing. Josef Leško
- Ing. Dagmar Divišová		- náhradník Ing. Petr Klíček
- Bedřich Kořínek		- náhradník Ing. Ivan Kocmich 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“

Termín kontroly: únor 2008

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky



18. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  713/10/07

- bere na vědomí níže uvedené termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2008:

měsíc			RADA		   ZASTUPITELSTVO
LEDEN		10.,   17.		24.
ÚNOR		  	  7.,   21.		-
BŘEZEN		  6.,   20.		13.
DUBEN		  3.,   24.		17.
KVĚTEN		15.,   22.		-
ČERVEN	 	  5.,   12.		19.
ČERVENEC	  	10.,   24.		-
SRPEN			 7.      -			-
ZÁŘÍ		  	 4.,   11.		18.
ŘÍJEN		  	 2.,   16.		23.
LISTOPAD		 6.,   20.		-
PROSINEC	  	 4.			

Termíny jednání v závěru roku budou stanoveny v návaznosti na termín vyhlášení voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008.

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



19. Souhlas s pokácením 11 ks stromů při silnici II/219, úsek Bernov - Lesík– ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  714/10/07

- souhlasí s pokácením celkového počtu 11 ks listnatých stromů rostoucích podél silnice II./219 v úseku Bernov - Lesík – na pozemkové parcele č. 650 a p.p.č. 651/1 k.ú. Lesík

- ukládá majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit souhlasné stanovisko pro potřebu správního řízení vedeného za účelem povolení kácení stromů Městským úřadem Nejdek, odborem životního prostředí

Termín kontroly:  1.11.2007

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



20. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ přímý prodej movitého majetku ve vlastnictví   Karlovarského kraje – automobily Peugeot Boxer 270 Diesel a Fiat Ducato 14 Diesel, získané jako sponzorský dar ve správě příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  715/10/07

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, dvou osobních vozidel získaných jako sponzorský dar – Peugeot Boxer a Fiat Ducato 14 Diesel, svěřených do správy příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ s tím, že tento nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím kraje

- souhlasí s přímým prodejem movitého majetku, dvou osobních vozidel Peugeot Boxer a Fiat Ducato 14 Diesel prostřednictvím autobazaru za ceny, které nebudou nižší než ceny podle znaleckých posudků soudního znalce Josefa Dávida ze dne 15.9.2007 pod pořadovým č. 3-3/2007 stanovena cena 
179.900,- Kč a posudkem ze dne 20.9.2007 pod pořadovým č. 4-4/2007 stanovena cena 151.700,- Kč

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků získaných prodejem movitého majetku příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově

Termín kontroly:   6.12.2007	

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



21. Souhlas s pokácením stromů v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice Cheb rostoucích na p.p.č. 1792/1 a 1792/3, k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  716/10/07

- souhlasí s pokácením celkového počtu 32 ks stromů rostoucích v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice Cheb a s odstraněním náletového keřového porostu v rozloze cca 550 m2 vše nacházející se na pozemkové parcele č. 1792/1 a č. 1792/3, k.ú. Cheb
 
- ukládá majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad v Chebu, odbor životního prostředí o povolení kácení

Termín kontroly:  6.12.2007

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



22. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – areál dílen bývalého SOU lesnického v k.ú. a obci Abertamy

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



23. Revokace usnesení č. RK 348/05/07 ze dne 24.5.2007 a č. RK 643/09/07 ze dne 6.9.2007 – Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova LDN 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  717/10/07

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 643/09/07 ze dne 6.9.2007 ve znění 
	
	- Souhlasí
	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej budovy léčebny dlouhodobě nemocných č.p. 1854 na st.p.č. 1810, vč. st.p.č. 1810 o výměře 1573 m2, budovy bez čp/če na st.p.č. 6455, vč. st.p.č. 6455 o výměře 163 m2, budovy bez čp/če na st.p.č. 6457, vč. st.p.č. 6457 o výměře 33 m2, části st.p.č. 2913 o výměře 696 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní stavební parcely č. 2913 a označena stejným parcelním číslem jako st.p.č. 2913, st.p.č. 6456 o výměře 30 m2, části p.p.č. 568/2 o výměře 11.126 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní p.p.č. 568/2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 568/2, včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a paní MUDr. RNDr. Milenou Škábovou, se sídlem Goethova 1358/25, 350 02  Cheb, IČ 12282413 (jako kupující na straně druhé), za cenu 34.000.000,--Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku paní MUDr. RNDr. Mileny Škábové.


- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 348/05/07 ze dne 24.5.2007 ve znění 
	
	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: 6.12.2007

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




24. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 792/3 v k.ú. Pernink – p. Šprunglová 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  718/10/07

- schvaluje zamítnutí žádosti paní Herty Šprunglové, bytem Nad Dvorem 546/6, Karlovy Vary, o odkoupení části pozemkové parcely 792/3 o výměře cca 400 m2, která je svěřena do správy příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku, v k.ú.a obci Pernink

Termín kontroly: 1.11.2007

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



25. Úhrada nákladů za technické zhodnocení společnosti CARVAC s.r.o., LDN Aš 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  719/10/07

- souhlasí s úhradou nákladů společnosti CARVAC s.r.o., se sídlem Na vrchu 34, 352 01 Aš, 
IČ 63504260 ve výši 211.992,-- Kč za technické zhodnocení bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných Aš, Sadová ulice č.p. 26, Aš

Termín kontroly: únor 2008

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



26. Odměny kronikářům v soutěži „Kronika roku“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  720/10/07

- bere na vědomí informace o soutěži „Kronika roku“ v Karlovarském kraji

- souhlasí s poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje třem nejúspěšnějším kronikářům za umístění v soutěži Karlovarského kraje „Kronika roku“ 
		-  1. místo 5 000,- Kč
		-  2. místo 3 000,- Kč
		-  3. místo 2 000,- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit potřebné kroky k vyplacení odměny

Termín kontroly: 6.12.2007 

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




27. Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  721/10/07

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje s Obcí Milíkov, vlastníkem objektu kostela sv. Šimona a Judy ve výši 80 000,- Kč na realizaci projektu: Milíkov, kostel sv. Šimona a Judy - oprava fasády

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 249/04/07 ze dne 5. 4. 2007 a to tak, že se v příloze č. 3  usnesení vypouští 41. záznamový řádek:

Obec Milíkov
Milíkov, kostel sv. Šimona a Judy, st.p.č. 36 - oprava fasády
80 000,00 Kč

Termín kontroly: 6.12.2007

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



28. Smlouva o dílo - Publikace lázeňství

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.



29. Smlouva o partnerství při realizaci projektu „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  722/10/07

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a Komunitním plánováním o.p.s. ve znění 
dle návrhu

Termín kontroly: 22.11.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 



30. Změna č. 3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  723/10/07

- souhlasí se změnou č. 3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu č. 3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Termín kontroly: 6.12.2007

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



31. Výsledky veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  724/10/07

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly na místě č.j. 6/KN/07 u příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 



32. Změny v  údajích vedených v  rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  725/10/07

- schvaluje s účinností od 1. září 2008 nové obory vzdělání včetně forem vzdělávání a nejvyššího povoleného počtu žáků ve středních školách a studentů ve vyšších odborných školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace 

	Gymnázium a střední odborná škola Aš
	63-41-M/040 Informatika v ekonomice			forma denní		136 

	Střední zdravotnická škola Cheb
	75-41-N/002 Sociální práce				forma denní		132 
	75-41-N/002 Sociální práce				forma dálková	  	  88 

	Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
	64-41-L/524 Podnikání					forma dálková		102 

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
	65-43-N/.. Cestovní ruch				forma denní		200 
	65-43-N/.. Cestovní ruch				forma dálková		  50 

	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
	53-41-M/007 Zdravotnický asistent			forma dálková		170 
     	53-41-M/008 Nutriční asistent				forma denní		136 
53-41-M/008 Nutriční asistent				forma dálková		170 
	53-41-N/4.    Diplomovaný nutriční terapeut		forma denní		132 

	Střední průmyslová škola Ostrov
	26-47-M/003 Informační technologie - 		 
	aplikace osobních počítačů 				forma denní		136

	Střední lesnická škola Žlutice
	41-46-L/502 Lesní hospodářství				forma denní	 	 68 

	Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří
	26-47-M/003 Informační technologie –
	aplikace osobních počítačů 				forma denní 		136
	
	Střední průmyslová škola Loket
	36-46-M/002 Geodézie – geodézie			forma dálková		170 
	36-46-M/002 Geodézie – geodézie			forma večerní		170  

	Střední škola živnostenská Sokolov
	64-41-M/001 Podnikání a služby			forma denní		136	
	69-53-E/502  Provoz domácnosti			forma denní	 	  68 

- schvaluje s účinností od 1. září 2008 zrušení oborů vzdělání včetně forem vzdělávání ve středních školách a vyšší odborné škole, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace

	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
	53-43-M/001 Zdravotní laborant			forma denní
	53-44-M/001 Zubní technik				forma denní
	53-43-M/002 Farmaceutický laborant			forma denní

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
33-41-M/002 Dřevěné konstrukce			forma denní
63-42-L/502  Technickohospodářské a správní činnosti	forma večerní (nástavba)
23-43-L/506  Provozní technika				forma večerní (nástavba)
36-44-L/502  Stavební provoz 				forma večerní (nástavba)
63-51-H/002 Technickoadministrativní pracovník	forma denní		
33-56-H/003 Truhlář – dřevěné konstrukce		forma denní

- schvaluje s účinností od 1. září 2008 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků a studentů v oborech vzdělání a formách vzdělávání ve středních školách a ve vyšší odborné škole, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace
 

Gymnázium Cheb
79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné			forma denní	z 250 na 408

Střední zdravotnická škola Cheb
75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost	forma denní	ze 120 na 204
75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost	forma dálková	ze 60 na 102

Střední průmyslová škola Ostrov
39-41-L/001 Autotronik				forma denní	ze 120 na 272

Gymnázium a obchodní akademie Chodov
79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné			forma denní	z 210 na 272

- schvaluje s účinností od 1. září 2008 nejvyšší povolený počet 220 studentů ve vyšší odborné škole, jejíž činnost bude vykonávat příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- schvaluje s účinností od 1. září 2008 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole a studentů ve vyšší odborné škole, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace 

	Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
	vyšší odborná škola				ze 120 na 176
	
	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
	střední škola					ze 440 na 500

	Gymnázium a obchodní akademie Chodov
	střední škola					z 330 na 408 

- schvaluje s účinností od 1. listopadu 2007 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary 
změnu nejvyššího povoleného počtu  žáků v základní škole z 60 na 40,
změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola z 60 
na 40,
zrušení míst, kde se uskutečňuje základní vzdělávání, předškolní vzdělávání a školské služby školní družiny, na adrese 360 01  Karlovy Vary, Křižíkova 6,
nová místa, kde se uskutečňuje základní vzdělávání, předškolní vzdělávání a školské služby školní družiny, na adrese 360 01  Karlovy Vary, Křižíkova 12

- souhlasí s účinností od 1. prosince 2007 se změnou sídla příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary z 360 01 Karlovy Vary, Křižíkova 6, 
na 360 01 Karlovy Vary, Křižíkova 12

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu sídla příspěvkové organizace včetně vydání dodatku ke zřizovací listině dle návrhu s účinností od 1. prosince 2007

- schvaluje s účinností od 1. září 2008 nezřízení nových oborů vzdělání včetně forem vzdělávání 
ve středních školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace 

	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
	75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost		forma denní	136	
	66-53-H/003 Operátor skladování				forma denní	102

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat veškeré úkoly spojené se žádostmi zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení 

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

Termín kontroly: červen 2008	

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



33. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách III. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2008 a poskytnutí věcných darů účastníkům 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  726/10/07

- bere na vědomí pozvání hejtmana Zlínského kraje k účasti sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách III. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2008 konané ve dnech 27. ledna – 1. února 2008 

- souhlasí s účastí sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách III. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2008 a s podáním přihlášky 

- bere na vědomí předběžný odhad výdajů ve výši 485 tis. Kč k finančnímu zabezpečení účasti na této akci

- schvaluje poskytnutí věcných darů účastníkům Her III. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2008 v hodnotě cca 2.650,-- Kč pro jednoho účastníka (celková výše cca 212 tis. Kč)
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zabezpečit veškeré úkoly spojené s nominací krajského výběru, jeho materiálním, personálním a finančním zajištěním a s poskytnutím věcných darů

Termín kontroly: březen 2008  

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



34. Změny platů a mzdy ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  727/10/07

- schvaluje změnu mzdy Ing. Leoše Horčičky, ředitele příspěvkové organizace Školní statek Cheb, s účinností od 1. listopadu 2007 dle návrhu

- schvaluje změnu osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací Střední odborné učiliště Toužim a Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, s účinností od 1. listopadu 2007 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnami mzdy a platů ředitelů příspěvkových organizací

Termín kontroly: 6.12.2007

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



35. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Nákup krmných směsí 
pro Školní statek Cheb, od 1.11.2007 do 30.10.2008“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  728/10/07

- schvaluje vyloučení uchazeče
	Agrona, a.s., Nebanice 30, IČ 45359237

z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Nákup krmných směsí pro Školní statek Cheb, 
od 1. 11. 2007 do 30. 10. 2008“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Nákup krmných směsí pro Školní statek Cheb, od 1. 11. 2007 do 30. 10. 2008“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Agroservis Tachov, a.s. s nabídkovou cenou dle přílohy (bez 5 % DPH).

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Školní statek Cheb podpisem smlouvy s vítězem soutěže Agroservis Tachov, a.s. s nabídkovou cenou dle přílohy (bez 5 % DPH) po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi příspěvkovou organizací a vítězem soutěže Agroservis Tachov, a.s. s nabídkovou cenou dle přílohy (bez 5 % DPH) po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace  



36a) Umístění pamětní desky na objekt Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  729/10/07

- souhlasí s umístěním pamětní desky na připomenutí osudu sudetoněmeckých sociálních demokratů, kteří 12. září roku 1938 vyslovili věrnost Československé republice. Deska bude umístěna na domě 
č.p. 523, náměstí Baltazara Neumanna 1, Cheb, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje.

Termín kontroly:  6.12.2007

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



36b) Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na projekty z oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  730/10/07

- zrušuje vnitřní předpis Rady Karlovarského kraje č. PR 07/2006 - Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy dle návrhu s účinností ode dne jejich schválení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit schválená pravidla 
na webových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 6.12.2007

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




36c) Smlouva o spolupráci při zabezpečení vysokoškolského studia České zemědělské univerzity v Praze na Střední zemědělské škole Dalovice mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  731/10/07

- schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečení vysokoškolského studia České zemědělské univerzity v Praze na Střední zemědělské škole Dalovice mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze 

Termín kontroly: 22.11.2007 

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



36d) Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení NAŽIDLA 2003 a smlouva o poskytnutí příspěvku pro občanské sdružení NAŽIDLA  2003

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  732/10/07

- schvaluje 

	poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení NAŽIDLA 2003 
ve výši 50.000,-- Kč na realizaci pomníku obětí havárie autobusu 8.3.2003 u Nažidel

návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení NAŽIDLA 2003 v navrhovaném znění

- ukládá ekonomickému odboru realizovat následné kroky spojené s uzavřením smlouvy a poskytnutím příspěvku 

Termín kontroly: 1.11.2007   

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



36e) Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  733/10/07

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy na realizaci stavby mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružení Letiště K. Vary – III. etapa, účastníků sdružení Stavby silnic a železnic, a.s., Národní tř. 10, 
113 19 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy na realizaci stavby mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružení Letiště K. Vary – III. etapa, účastníků sdružení Stavby silnic a železnic, a.s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4

Termín kontroly: 6.12.2007 

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



36f) Změna platu řediteli příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  734/10/07

- stanovuje novou výši platu řediteli příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově Ing. Václavu Jaklovi s účinností od 4.10.2007

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením

Termín kontroly: 22.11.2007

Zodpovídá: Ing.Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu



36g) Plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 218/09/07

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  735/10/07

- doporučuje představenstvu Karlovarské krajské nemocnice, a.s., aby v souvislosti s optimalizací lůžkového fondu ustanovila pro jednotlivé obory odborného lékařského garanta s tím, že realizace jednotlivých opatření uvedených v harmonogramu (viz. usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 514/07/07) bude schvalovat dozorčí rada Karlovarské krajské nemocnice, a.s.

Zodpovídá: RNDr. Petr Horký, náměstek hejtmana


