Usnesení z 57. jednání RKK dne 22.11.2007
22.11.2007                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 42)
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 57. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 22. listopadu  2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 11.05 hodin 


Přítomni:                   JUDr. Pavel, Ing. Zborník (do 10:00 hod.), Ing. Červenka, RNDr. Horký,    Mgr.Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)       
Jednání řídil:             JUDr. Pavel
Omluveni:	 Ing. Behenský
Další zúčastnění:      Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu   
Přizvaní:                    Bc. Lokajíček, Ing. Bernátek, MUDr. Tukinski     
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.


  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání

  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 22.11.2007			RK 835/11/07
  2.	Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při 		staženo
	zabezpečení realizace  Operačního programu Vzdělávání 
	pro konkurenceschopnost
  3.	Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru					RK 836/11/07
  4.	Návrh na rozdělení  příspěvku jednotkám sborů dobrovolných hasičů 		RK 837/11/07
	vybraných obcí Karlovarského kraje  na  věcné vybavení a k  uhrazení 
	nákladů jednotek spojených se zásahy mimo jejich územní obvod 
  5.	Poskytnutí dotace na spoluorganizování 7. celostátní konference „Strategické 	RK 838/11/07
	plány měst, krajů, informační a komunikační technologie 7. SPMIT 2008“
  6.	Projekt Partnerství pro budoucnost 2 – zpráva o ukončení projektu			RK 839/11/07
  7.	Jmenování zástupců Karlovarského kraje do hodnotitelských komisí 		RK 840/11/07
	Operačního programu Podnikání a inovace na období 2007 - 2013
  8.	Změna v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně 	RK 841/11/07
	plánovací činnosti obcí 	Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského 
	kraje - odboru regionálního rozvoje – I. kolo – Teplá
  9.	Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 		RK 842/11/07
	kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí 
	pro rok 2008 
10.	Jmenování odborného poradce pro technickou asistenci k přípravě projektu 	RK 843/11/07
	„Karlovarské karty“
11.	Program obnovy venkova pro rok 2007 - změna v realizované akci                         RK 844/11/07
12.	Program obnovy venkova 2008 – pravidla pro hodnocení žádostí 			RK 845/11/07
	a poskytování příspěvků
 13.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2008 		RK 846/11/07
14.	Tisková oprava usnesení č. RK 745/10/07						RK 847/11/07
15.	Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu 			RK 848/11/07
	Karlovarského kraje pro rok 2008
16.	Žádost Oblastní rady Českého svazu PTP o znovuzavedení bezplatné 		RK 849/11/07
	přepravy důchodců – držitelů průkazů vydaných Ústřední radou Svazu PTP
17.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné 		RK 850/11/07
	vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní 
	obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje
18.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK 851/11/07
	dopravě – poskytování žákovského jízdného
19.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK 852/11/07
	osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje
20.	Realizace a úpravy stavebních objektů ve vlastnictví Karlovarského kraje, 		RK 853/11/07
	v souvislosti se stavbou „R 6 Lubenec – Bošov“
21.	Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů při realizaci projektů Rekonstrukce 	RK 854/11/07
	mostů ev. č. 212-009 a ev. č. 212-010 a sil. II/212 v Kynšperku nad Ohří, 
	II/222 Rekonstrukce silnice Karlovy Vary – Dubina, II/210 Rekonstrukce 
	mostů Sokolov, Rekonstrukce mostu ev. č. 213-001 Hrzín, II/209 Rekonstrukce 
	silnice Údolí - Horní Slavkov, Oprava silnice II/210 Kraslice – Hraničná
22.	Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2007 – změna č. 4				RK 855/11/07
23.	Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování 	RK 856/11/07
	v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích 
	v německo – českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi 
	Karlovarským krajem a Svobodným státem Bavorsko, v územní působnosti 	
	Státního stavebního úřadu Amberg – Sulzbach
24.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		RK 857/11/07
	v Karlovarském kraji určených 	k realizaci v rámci Regionálního operačního 
	programu v letech 2008–2010 – smlouva o úvěru a smlouva o ručení
25.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 	RK 858/11/07
	Karlovarského kraje
26.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Zpráva o činnosti společnosti za rok 2006		RK 859/11/07
27.	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 					RK 860/11/07
28.	Rozpočtové změny								RK 861/11/07
29.	Schválení výsledku výběrového řízení na: „Zprostředkování pojištění pro 		RK 862/11/07
	Karlovarský kraj prostřednictvím pojišťovacího makléře“
30.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2007	RK 863/11/07
31.	Schválení navýšení limitu mzdových nákladů v roce 2007 pro příspěvkovou 	RK 864/11/07
	organizaci Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu
32.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Krajský 	RK 865/11/07
	dětský domov pro děti do 	3 let v Aši
33.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro 		RK 866/11/07
	osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově
34.	Žádost Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje o navýšení	RK 867/11/07 
	limitu mzdových nákladů v roce 2007  
35.	Návrh řešení informačního portálu Karlovarského kraje				RK 868/11/07
36.	Návrh realizace projektu nákladového účetnictví					RK 869/11/07
37.	Tisková oprava usnesení č. RK 832/11/07 ze dne 13.11.2007 - oprava 		RK 870/11/07
	očíslování rozpočtové změny                    
38.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2007	RK 871/11/07
39.	Informace o průběhu řešení porušení rozpočtové kázně obchodní společností 	RK 872/11/07
	Autobusy Karlovy Vary, a.s.
40.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	staženo
	parcela č. 276/1 v k.ú. Citice
41.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 873/11/07
	–  pozemkové parcely v  k.ú. Aš, Mokřiny a Nový Žďár
42.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část 		RK 874/11/07
	pozemkové parcely č. 1277 v k.ú. Mariánské Lázně
43.	Zřízení věcného břemene v k.ú. Horní Slavkov – Nadace Georgia Agricoly	staženo
44.	Prodloužení nájemní smlouvy v restitučním objektu v k.ú. Velichov		RK 875/11/07
45.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt 		RK 876/11/07
	č.p. 1898 na st.p.č. 2985, vč. st.p.č. 2985 v k.ú. Kraslice
46.	Uzavření dodatku ke kupní smlouvě na prodej budovy č.p.1, vč. souvisejících 	RK 877/11/07
	pozemků, manželům Kloučkovým 
47.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK 878/11/07
	příspěvkovým organizacím
48.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Základní škole 	RK 879/11/07
	a mateřské škole Pernink
49.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Letišti 		RK 880/11/07
	Karlovy Vary s.r.o. – I.
50.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Letišti 		RK 881/11/07
	Karlovy Vary s.r.o. – II.
51.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti 	RK 882/11/07
	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
52.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Cheb 	RK 883/11/07
k využití pro jeho příspěvkovou organizaci Jesle a stacionář pro děti s očními 
vadami v Chebu 
53.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti 	RK 884/11/07
	Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov
54.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti 	RK 885/11/07
	Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov
55.	Rozhodnutí o způsobu naložení s nepotřebným movitým majetkem 		RK 886/11/07
	Karlovarského kraje, spravovaným krajským úřadem
56.	Převod majetku darováním ze společnosti Res vitae o.s. na Město 			staženo
	Karlovy Vary k využití pro jeho Městské zařízení sociálních služeb 
	Karlovy Vary
57.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:                     RK 887/11/07
	Zajištění telekomunikačního 	řešení pro Krajský úřad Karlovarského kraje
58.	Dodatky ke smlouvám uzavírané pro projekt „Informační tabule v rámci 		RK 888/11/07
	projektu Česko – bavorský geopark“
59.	Poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2007		RK 889/11/07
60.	Přerozdělení vrácených příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 	RK 890/11/07
	kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007
61.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, evidenční č.: 248/2007,  uzavřené pro projekt 	RK 891/11/07
	„Publikace Lázeňství Karlovarského kraje“ dne 6.11.2007
62.	Jmenování zástupce Karlovarského kraje v dozorčí radě Karlovarské asociace 	RK 892/11/07
	kongresové turistiky, o.p.s.
63.	Převod činnosti z organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, 		RK 893/11/07
	příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s. 
64.	Převod činnosti z organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, 		RK 894/11/07
	příspěvková organizace na Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 
65.	Převod činnosti z organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu 		RK 895/11/07
	na Jesle a stacionář pro děti  s očními vadami v Chebu 
66.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 896/11/07
67.	Vyjádření k dokumentaci „Stanovení dobývacího prostoru Podlesí III“		RK 897/11/07
68.	Změna č. 4 a 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje		RK 898/11/07

69.	Jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	RK 899/11/07
	organizace Dětský domov a školní jídelna Aš
70.	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední 	RK 900/11/07
	odborné učiliště Nejdek a určení jeho platu
71.	Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola 	RK 901/11/07
	a praktická škola Karlovy 	Vary a určení jejího platu
72a)	Souhlas s realizací projektu "Návrat do práce v Karlovarském kraji - etapa 2" 	RK 902/11/07
	příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
72b)	Dopis primátorky Města Karlovy Vary JUDr. Vlkové ve věci stanoviska 		RK 903/11/07
	Města Karlovy Vary k převodu nemovitosti Císařských lázní - Lázní I.  
	na Karlovarský kraj












						
           JUDr. Josef Pavel v. r. 			                        Ing. Luboš Orálek v. r.
                      hejtman				                 	          ověřovatel
 	Karlovarského kraje						      



























A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Luboše Orálka
-  RNDr. Petra Horkého


B)  Schválení programu jednání

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

Stažení z  programu:

bod  č. 2	Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení 			realizace  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

bod č. 40  	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela 
	č. 276/1 v k.ú. Citice 

bod č. 43	Zřízení věcného břemene v k.ú. Horní Slavkov – Nadace Georgia Agricoly

bod č. 56	Převod majetku darováním ze společnosti Res vitae o.s. na Město Karlovy Vary 		k využití pro jeho Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary

Rozšíření programu:

bod č. 72 a)	Souhlas s realizací projektu „Návrat do práce v Karlovarském kraji - etapa 2“			příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

bod č. 72 b) 	Dopis primátorky Města Karlovy Vary JUDr. Vlkové ve věci stanoviska Města 			Karlovy Vary k převodu nemovitosti Císařských lázní - Lázní I. na Karlovarský kraj
 


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.11.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  835/11/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.11.2007
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace         Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.





3. Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  836/11/07

- schvaluje přijetí peněžního daru od společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., ve výši 25 000,- Kč na uspořádání slavnostního vyhlášení 3. ročníku ankety „Osobnost Karlovarského kraje“ za rok 2007

Termín kontroly: 10.1.2008  
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 
 
4. Návrh na rozdělení  příspěvku jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje  na  věcné vybavení a k  uhrazení nákladů jednotek spojených se zásahy mimo jejich územní obvod 
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  837/11/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  výši  příspěvků kraje obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje dle rozpisu  v celkové částce  541 989,74 Kč             
Termín kontroly:  10.1.2008 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení


5. Poskytnutí dotace na spoluorganizování 7. celostátní konference „Strategické plány měst, krajů, informační a komunikační technologie 7. SPMIT 2008“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  838/11/07

- schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spoluorganizování 
7. celostátní konference „Strategické plány měst, krajů, informační a komunikační technologie 
7. SPMIT 2008“ 

- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49 000,- Kč na spoluorganizování 7. celostátní konference „Strategické plány měst, krajů, informační a komunikační technologie 7. SPMIT 2008“ 
Termín kontroly: 17.1.2008 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


6. Projekt Partnerství pro budoucnost 2 – zpráva o ukončení projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  839/11/07

- souhlasí  se zprávou o ukončení projektu a s celkovými náklady na projekt ve výši 4 287 448,34 Kč a s náklady Karlovarského kraje na spolufinancování projektu ve výši 784 118,- Kč
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zprávu o ukončení projektu Partnerství pro budoucnost 2 s celkovými náklady ve výši 4 287 448,34 Kč a podílem Karlovarského kraje ve výši 784 118,- Kč

- ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit udržitelnost projektu dle Podmínek k Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace 
Termín kontroly: 11.9.2008

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


7. Jmenování zástupců Karlovarského kraje do hodnotitelských komisí Operačního programu Podnikání a inovace na období 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  840/11/07

- jmenuje Ing. Petra Pultara a Ing. Olgu Píseckou členy hodnotitelských komisí Operačního programu Podnikání a inovace na období 2007 - 2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  841/11/07

- souhlasí s uvedenou změnou v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo pro město Teplá a s předloženým dodatkem č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje evidenční číslo D546/2007 z 20.6.2007. Dotace pro město Teplá je určena na pořizovanou dokumentaci zadání a návrh Územního plánu Teplá. 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou změnu a dodatek č. 1 smlouvy ke schválení 
Termín kontroly: 10.1.2008
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


9. Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  842/11/07

- souhlasí s předloženými Pravidly pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na podporu územně plánovací činnosti obcí pro rok 2008,  - 6. změna

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje – 6. změnu ke schválení 
Termín kontroly: 10.1.2008
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


10. Jmenování odborného poradce pro technickou asistenci k přípravě projektu „Karlovarské karty“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  843/11/07

- jmenuje  firmu NET Partners a.s. Karlovy Vary odborným technickým poradcem (pro poskytování poradenské a konzultační činnosti) projektového týmu při přípravě projektu „Karlovarské karty“

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


11. Program obnovy venkova pro rok 2007 - změna v realizované akci 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  844/11/07

- souhlasí s dodatkem ke smlouvě č. D377/2007

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek ke smlouvě č. D377/2007	
Termín kontroly: 17.1.2008 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


12. Program obnovy venkova 2008 – pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  845/11/07

- souhlasí s návrhem pravidel Programu obnovy venkova pro rok 2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje návrh pravidel Programu obnovy venkova pro rok 2008 ke schválení 
Termín kontroly: 17.1.2008 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


13. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  846/11/07

- souhlasí  s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace a s poskytnutím dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši  9 950 000,- Kč z toho: 
	neinvestiční dotace celkem ve výši  		4 029 000,- Kč  
z toho

	dotace na činnost úřadu regionální rady 	3 529 000,- Kč  

dotace na spolufinancování projektů ROP 	   500 000,- Kč  

	investiční dotace celkem ve výši       		5 921 000,- Kč  
z toho
	dotace na činnost úřadu regionální rady	2 071 000,- Kč  

dotace na spolufinancování projektů ROP	3 850 000,- Kč  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu
Termín kontroly: 21.2.2008
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


14. Tisková oprava usnesení č. RK 745/10/07

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  847/11/07

- bere na vědomí tiskovou opravu k usnesení č. RK 745/10/07 ze dne 18.10.2007

Původní znění:

- souhlasí s navrženým přerozdělením finančních prostředků  odboru regionálního rozvoje na  II. kolo Programu obnovy venkova pro rok 2007:
Žadatel
Název akce (dle žádosti)
č. dt 
Celkové náklady
Požadovaná dotace
Úprava dotace dle pravidel 
datum předložení žádosti
dotace investiční/ neinvestiční 
návrh dotace
%
Josefov
Kaplička Sv. Josefa
1
200 000
100 000
100 000
5.10.07
I
100 00
50,00%
Krásno
Rekonstrukce topení v bytových domech
1
752 000
376 000
376 000
12.10.07
I
0
0,00%
Krásno
Studie na výstavbu mateřské školy
1
150 000
100 000
90 000
12.10.07
I
0
0,00%
Merklín
Oprava vnitřních prostor obecního úřadu
1
231 840
115 000
115 000
12.10.07
N
115 00
49,60%
Potůčky
Výměna a rozšíření vybavení veřejných prostranství v obci Potůčky
2
283 000
141 000
141 000
12.10.07
N
0
0,00%
Verušičky
Budova č. p. 5 - obecní úřad výměna oken
1
229 003
114 500
114 000
5.10.07
N
114 00
49,78%
Celkem
 
 
1 845 843
946 500
946 000
 
 
329 000
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navržené přerozdělení finančních prostředků odboru regionálního rozvoje na II. kolo Programu obnovy venkova pro rok 2007

Nové znění:

- souhlasí s navrženým přerozdělením finančních prostředků  odboru regionálního rozvoje na  II. kolo Programu obnovy venkova pro rok 2007:
Žadatel
Název akce (dle žádosti)
č. dt 
Celkové náklady
Požadovaná dotace
Úprava dotace dle pravidel 
datum předložení žádosti
dotace investiční/ neinvestiční 
návrh dotace
%
Josefov
Kaplička Sv. Josefa
1
200 000
100 000
100 000
5.10.07
I
100 000
50,00%
Krásno
Rekonstrukce topení v bytových domech
1
752 000
376 000
376 000
12.10.07
I
0
0,00%
Krásno
Studie na výstavbu mateřské školy
1
150 000
100 000
90 000
12.10.07
I
0
0,00%
Merklín
Oprava vnitřních prostor obecního úřadu
1
231 840
115 000
115 000
12.10.07
N
115 000
49,60%
Potůčky
Výměna a rozšíření vybavení veřejných prostranství v obci Potůčky
2
283 000
141 000
141 000
12.10.07
N
0
0,00%
Verušičky
Budova č. p. 5 - obecní úřad výměna oken
1
229 003
114 500
114 000
5.10.07
N
114 000
49,78%
Celkem
 
 
1 845 843
946 500
946 000
 
 
329 000
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navržené přerozdělení finančních prostředků odboru regionálního rozvoje na II. kolo Programu obnovy venkova pro rok 2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


15. Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  848/11/07

- souhlasí se schválením rozsahu základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008 ve výši 309.015.000,- Kč (slovy: třistadevětmiliónůpatnácttisíckorunčeských) k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní a veřejnou linkovou dopravou (včetně žákovského jízdného), dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008 ve výši 309.015.000,- Kč (slovy: třistadevět miliónůpatnácttisíckorunčeských) k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní a veřejnou linkovou dopravou (včetně žákovského jízdného), dle návrhu

Termín kontroly: 17.1.2008
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství




16. Žádost Oblastní rady Českého svazu PTP o znovuzavedení bezplatné přepravy důchodců – držitelů průkazů vydaných Ústřední radou Svazu PTP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  849/11/07

- schvaluje znění textu dopisu Antonínu Jouklovi, předsedovi Oblastní rady Českého svazu PTP, dle návrhu

- pověřuje 1. náměstka hejtmana Ing. Jana Zborníka odesláním dopisu Antonínu Jouklovi, předsedovi Oblastní rady Českého svazu PTP
Termín kontroly: 10.1.2008
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

17. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní 	osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  850/11/07

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci VIAMONT a.s. a České dráhy, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 17.1.2008

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

18. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – poskytování žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  851/11/07

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Ligneta autobusy s.r.o., dle návrhu

Termín kontrol: 17.1.2008

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

19. 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  852/11/07

- 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., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Věra Havlovičová, Ligneta autobusy s.r.o. a Karel Vrbík, dle návrhu

Termín kontroly: 17.1.2008

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

20. Realizace a úpravy stavebních objektů ve vlastnictví Karlovarského kraje, v souvislosti se stavbou „R 6 Lubenec – Bošov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  853/11/07

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 Lubenec – Bošov“, na základě které budou po dokončení stavby převedeny do vlastnictví Karlovarského kraje stavební objekty vyjmenované v této smlouvě  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření této smlouvy 

Termín kontroly: 10.1.2008

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


21. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů při realizaci projektů Rekonstrukce mostů ev. 
č. 212-009 a ev. č. 212-010 a sil. II/212 v Kynšperku nad Ohří, II/222 Rekonstrukce silnice Karlovy Vary – Dubina, II/210 Rekonstrukce mostů Sokolov, Rekonstrukce mostu ev. č. 213-001 Hrzín, II/209 	Rekonstrukce silnice Údolí - Horní Slavkov, Oprava silnice II/210 Kraslice – Hraničná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  854/11/07

- bere na vědomí Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů při realizaci projektů Rekonstrukce mostů ev. č. 212-009 a ev. č. 212-010 a sil. II/212 v Kynšperku nad Ohří, II/222 Rekonstrukce silnice Karlovy Vary – Dubina, II/210 Rekonstrukce mostů Sokolov, Rekonstrukce mostu ev. č. 213-001 Hrzín, II/209 Rekonstrukce silnice Údolí – Horní Slavkov, Oprava silnice II/210 Kraslice - Hraničná
Termín kontroly: 17.1.2008

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


22. Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2007 – změna č. 4

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  855/11/07

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů KSÚS KK, p.o. na rok 2007 z částky 401 260 tis. Kč na částku 407 285 tis. Kč, tj. o částku 6 025 tis. Kč, přičemž se zvyšují ostatní zdroje z částky 560 tis. Kč na částku 1 474 tis. Kč, tj. o 914 tis Kč (spolufinancování jiných subjektů) a zvyšují se ostatní zdroje z tržeb z prodeje služeb z částky 20 000 tis. Kč na částku 25 111 tis. Kč, tj. o 5 111 tis. Kč 
- schvaluje zvýšení v čerpání neinvestičních finančních prostředků na údržbu silniční sítě z částky 356 660 tis. Kč na částku 362 811 tis. Kč, tj. o 6 151 tis. Kč

- bere na vědomí snížení zdrojů v investičním fondu KSÚS KK, p.o. na rok 2007 z částky 443 125 tis. Kč na částku 441 229 tis. Kč, tj. o částku 1 826 tis. Kč, přičemž se zvyšují ostatní zdroje z částky 1 224 tis. Kč na částku 1 721 tis. Kč, tj. o 497 tis. Kč (spolufinancování obcí – 497 tis. Kč)  a snižují se zdroje dotace EU z částky 156 464 tis. Kč na částku 154 141 tis. Kč, tj. o 2 323 tis. Kč,

- schvaluje změny v použití investičního fondu
	zvyšuje se čerpání zdrojů na údržbu silniční sítě z částky 51 803 tis. Kč na částku 
51 929 tis. Kč, tj. o 126 tis. Kč,

zvyšuje se čerpání zdrojů na investice do silniční sítě z částky 208 861 tis. Kč 
na částku  210 161 tis. Kč, tj. o  1 300 tis. Kč,
	snižuje se čerpání zdrojů na splátky investičních úvěrů z částky 178 761 tis. Kč 
na částku 176 438 tis. Kč, tj. o 2 323 tis. Kč,
	snižuje se rezerva z částky 1 684 tis. Kč na částku 755 tis. Kč, tj. o 929 tis. Kč

- schvaluje změnu v čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) KSÚS KK, p.o. na rok 2007 z částky 200 tis. Kč na 290 tis. Kč, tj. o 90 tis. Kč 

- ukládá řediteli KSÚS KK, p.o. zapracovat změny do Provozního plánu KSÚS KK, p.o. 
na rok 2007 
Termín kontroly:   10.1.2008

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


23. Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích v německo – českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Bavorsko, v územní působnosti 	Státního stavebního úřadu Amberg – Sulzbach

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  856/11/07

- souhlasí s uzavřením Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích v německo – českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Bavorsko, v územní působnosti Státního stavebního úřadu Amberg - Sulzbach

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích v německo – českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Bavorsko, v územní působnosti Státního stavebního úřadu Amberg - Sulzbach

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., realizovat všechny kroky nutné k podání projektových žádostí a k získání a zajištění dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie dle schváleného Kooperačního ujednání a pověřit jej podpisem těchto dokumentů
Termín kontroly: 21.2.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
24. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008–2010 – smlouva o úvěru a smlouva o ručení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  857/11/07

- schvaluje uzavření smlouvy o úvěru mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s. Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary na „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 - 2010“ ve výši 300 mil. Kč 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  uzavření smlouvy o ručení mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou, a.s. Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary k zajištění veškerých budoucích pohledávek s příslušenstvím vyplývajících ze smlouvy o úvěru na zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 - 2010
Termín kontroly: 10.1.2008

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


25. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  858/11/07

- souhlasí s navrhovanými změnami Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, se sídlem Sokolov, Chebská 282
	zrušení Dodatku č. 2 k Příloze č. 2 „Pravidla hospodaření“
	doplnění odstavce 2 do čl. VI. v části druhé „Nakládání s majetkem“ Přílohy č. 2 „Pravidla hospodaření“ v tomto znění:

„Smlouvu o zřízení věcného břemene je organizace oprávněna uzavřít pouze na základě rozhodnutí Rady Karlovarského kraje v případě, že to vyplývá z účelu, pro který byla organizace zřízena, zejména pro účely zřízení nebo provozu sítě technického vybavení 9 . Věcné břemeno se zjednává za úplatu a pouze v takovém rozsahu, aby organizaci nebránilo v činnosti. Finanční prostředky získané z takto uzavřených smluv zůstávají organizaci, která je může použít jen ve prospěch hlavní činnosti.“, a to včetně odkazu 9  § 3 písm. g)  Vyhlášky č. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
	zrušení písm. d) v odst. 2 v čl. XII. „Zvláštní úprava pronajímání nemovitého majetku“ v části třetí „Nakládání s nepotřebným majetkem“ v Příloze č. 2 „Pravidla hospodaření“, který po úpravě bude znít takto: 

„Organizace je oprávněna uzavírat bez souhlasu zřizovatele smlouvu o užití silnice nebo pomocného silničního pozemku k účelům uvedeným v § 25 odst. 6 s výjimkou písm. c) bodů 1, 4, 5, 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tyto smlouvy je oprávněna uzavírat organizace na dobu maximálně 1 roku za cenu v místě a čase obvyklou. Výjimky z těchto zásad povoluje zřizovatel.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované změny Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, se sídlem Sokolov, Chebská 282 schválit

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit předložení materiálu, který bude řešit navrhované změny Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, se sídlem Sokolov, Chebská 282, na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2007 
Termín kontroly: 17.1.2008
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


26. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Zpráva o činnosti společnosti za rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  859/11/07

- bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2006

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


27. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  860/11/07

- bere na vědomí 

a) Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR
b) Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  usnesení v následujícím znění:
Zastupitelstvo Karlovarského kraje

- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:


I. Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

	úhrn příjmů Karlovarského kraje 	1 930 783 tis. Kč 
financování	1 398 591 tis. Kč

	úhrn výdajů Karlovarského kraje 	3 260 374 tis. Kč 
	splátka jistiny úvěru	69 000 tis. Kč
výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:

Odbor
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Příspěvkové organizace
Provoz. přísp.      Invest.přísp.
Projekty PRK
Výdaje celkem
Zastupitelstvo 
36 601
1 000
0
0
0
37 601
Kancelář ředitele úřadu
149 648
0
0
0
0
149 648
Vnitřních záležitostí
27 853
3 360
0
0
0
31 213
Regionálního rozvoje
4 335
8 774
7 944
0
151 980
173 033
Dopravy a silnič. hospodář.
309 710
0
383 687
89 211
5 000
787 608
Život.prostředí a zemědělství
2 559
6 608
0
0
0
9 167
Kultury,pam.péče,láz.a CR
9 156
0
82 560
8 150
97 100
196 966
Sociál.věcí 
11 180
400
18 367
18 367
65 500
113 814
Zdravotnictví
24 990
0
172 000
2 070
14 200
213 260
Školství,mládeže a tělových.
12 530
600
193 000
34 354
74 000
314 484 
Investic a grant.schémat
4 080
566 830
0
0
181 600
752 510
Krizového řízení
1 000
0
0
0
0
1 000
Informatiky
14 280
19 180
0
0
0
33 460
Majetkoprávní
850
98 000
0
0
0
98 850
Ekonomický
63 369
1 500
0
0
0
64 869
Správ.agend,dozoru.a KŽÚ
1 800
0
0
0
0
1 800
Příspěvky cizím subjektům dle jednotlivých odborů






Zastupitelstvo
2 045

0
0
0
2 045
Regionálního rozvoje
5 079
30 421
0
0
0
35 500
Dopravy a silnič.hospodář.
400

0
0
0
400
Život.prostředí a zemědělství
16 915
6 000
0
0
0
22 915
Kultury,pam.péče,láz.a CR
25 229

0
0
0
25 229
Sociál.věcí 
5 300

0
0
0
5 300
Zdravotnictví
300

0
0
0
300
Školství,mládeže a tělových.
11 200

0
0
0
11 200
Krizového řízení
2 302
5 900
0
0
0
8 202
	údaje v tis Kč

	
II. Přesuny 
mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v příloze č. 1, která je obsažena v důvodové zprávě
v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje
mezi kapitolami (odbory) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje

III. Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 
	
	k rozpočtům obcí v celkové výši 	   155 414 tis. Kč 
k rozpočtům obcí 

      s rozšířenou působností		   142 932 tis. Kč 

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových změn takto:

Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů, státních fondů ČR Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti.

Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje včetně fondu budoucnosti (EU), fondu rezerv a havárií, fondu na podporu nestátních neziskových organizací a fondu řízení likvidity Karlovarského kraje, a to za předpokladu:

- že nedojde ke změně salda příjmů a výdajů rozpočtu Karlovarského kraje, s výjimkou zapojování finančních prostředků z úvěru (financování), v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením 
§ 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů.

III. Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací,   a to z rozpočtové rezervy s výjimkou rozpočtových změn týkajících se použití fondu rezerv a rozvoje, jehož použití je vyhrazeno Zastupitelstvu Karlovarského kraje. 

- ukládá

ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace a obce ve  správním obvodu kraje
Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání
hejtmanovi Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje. 
Termín kontroly: 17.1.2008
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


28. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  861/11/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 261/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční výdaje ve výši ± 114.000,-- Kč na audiovizuální dílo – Kronika Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č.  262/2007

- přesun rozpočtových prostředků investičního charakteru  z odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.900.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnickou školu Žlutice na dofinancování akce: „Budova školního polesí a středisko praktické výuky Chlum u Novosedel“

Rozpočtovou změnu č. 263/2007

- přesun  rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  241.722,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k  navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství. Jedná se 
o financování  evaluačního projektu „Vektor“.

Rozpočtovou změnu č. 264/2007

- přesun  rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 311.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství na financování evaluačních projektů „Mapa školy“ a  „Vnitřní evaluace školy s využitím metody Barvy života“.

Rozpočtovou změnu č. 265/2007

- přesun  rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  220.000,-- Kč, a to z  investičních prostředků na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu oblečení sportovců v souvislosti s účastí na akci  „Hry III. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR, Zlínský kraj 2008“.

Rozpočtovou změnu č. 266/2007

- přesun  rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 191.800,-- Kč. Jedná se o poskytnutí finančních odměn na základě umístění v celoroční soutěži škol ve školním roce 2006/2007 pro střední školy zřizované Karlovarským krajem.

Rozpočtovou změnu č. 267/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 130.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro školy zřizované obcemi, a to  Základní uměleckou školu Fryderyka Chopina Mariánské Lázně ve výši 30.000,-- Kč  a  Základní školu a mateřskou školu Kraslice  ve výši 100.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu ve vzdělávání „Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty  ve školách v roce 2007“.

Rozpočtovou změnu č. 268/2007

- přesun z rezervy ekonomického odboru do rozpočtu odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.000.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii výtvarného umění v Chebu na navýšení investičního příspěvku na nákup dřevěné gotické plastiky „Pieta“.

Rozpočtovou změnu č.  269/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 14.727,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2007 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 270/2007

- přesun rozpočtových prostředků z odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 6.256.974,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje: ISŠTE Sokolov na „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve výši 2.500.000,-- Kč, Střední průmyslovou školu Ostrov  na „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ ve výši 2.500.000,-- Kč, První české gymnázium v Karlových Varech na „Rekonstrukci a dostavbu Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla“ ve výši 1.200.000,-- Kč a Odborné učiliště Horní Slavkov na „Opravu havárie kanalizační přípojky“              v částce  56.974,-- Kč  (podrobný rozpis akcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.  271/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 145.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků určených v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 z investičního na neinvestiční. Finanční prostředky byly poskytnuty jako příspěvek obci Drmoul v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova“.

Rozpočtovou změnu č. 272/2007 

- navýšení příjmů a výdajů  odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 50.000,-- Kč z titulu zapojení nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2006 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek. Dále se jedná o přesun investičních  prostředků v rámci tohoto odboru ve výši ± 150.000,-- Kč vrácených od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odborné školy logistické Karlovy Vary. Finanční prostředky ve výši 200.000,-- Kč jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu pedagogickou, Gymnázium a Vyšší odbornou školu Karlovy Vary k navýšení investičního příspěvku. 

Rozpočtovou změnu č. 273/2007

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy ekonomického odboru do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ±  4.182.850,-- Kč. Investiční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu Cheb  na nákup 1 ks turistického autobusu střední třídy pro potřeby školy.

Rozpočtovou změnu  č.  274/2007

- přesun rozpočtových prostředků odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného  rozpočtu na rok 2007 v celkové částce ±  46.804,50 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za první pololetí roku 2007 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje  Dětský domov a školní jídelnu Karlovy Vary. 

Rozpočtovou změnu č. 275/2007 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 447.719,-- Kč na základě nařízení zvýšeného odvodu z  investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství. Finanční prostředky jsou určeny těmto příspěvkovým organizacím k  navýšení provozních příspěvků (seznam příspěvků pro příspěvkové organizace je v důvodově zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 276/2007 

- navýšení příjmů a výdajů  odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 133.060,10 Kč z titulu zapojení nevyčerpaných investičních prostředků za rok 2006 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 od příspěvkových organizací Karlovarského kraje Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek ve výši 114.300,-- Kč  a Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary ve výši 18.760,10 Kč. Dále se jedná o přesun investičních  prostředků v rámci tohoto odboru ve výši ± 16.360,57 Kč vrácených od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Hotelové školy Mariánské Lázně. Finanční prostředky v částce  149.420,67 Kč jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k navýšení neinvestičního příspěvku. 

Rozpočtovou změnu č. 277/2007
 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru kanceláře ředitele úřadu do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 896.623,--Kč,  z toho:

           ostatní osobní výdaje                                       664.171,--Kč
           povinné pojistné na sociální zabezpečení       172.681,--Kč
           povinné pojistné na zdravotní pojištění            59.771,--Kč
           celkem                                                              896.623,-- Kč

Jedná se o přesun zůstatků nevyčerpaných finančních prostředků určených na realizaci projektu „Partnerství pro budoucnost“, který byl  podán v rámci 1. výzvy Společného regionálního operačního programu, priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3.  

Rozpočtovou změnu č. 278/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 323.456,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem ve výši 300.580,-- Kč a pro školy a školská zařízení zřizovaná soukromými subjekty ve výši 22.876,-- Kč.  Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu ve vzdělávání „Rozvojový program ve vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky“. Rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy.

Rozpočtovou změnu  č. 279/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  8.289.798,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  úroků. Finanční prostředky jsou určeny  pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. jako investiční transfer na technické zhodnocení majetku Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 280/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením finančních prostředků ve výši  10.000.000,- Kč z krizového účtu do rozpočtu ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění včasné úhrady mimořádných výdajů Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č.  281/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  3.000.000,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí a z příjmů z prodeje pozemků v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu pohledávky města Cheb vůči Karlovarskému kraji. Uznání dluhu, vzniklého z titulu pohledávky Města Cheb za Okresní nemocnicí Cheb, která se stala dnem 1.1.2003 příspěvkovou organizací Karlovarského kraje a jejíž závazky přešly na kraj dle zákona číslo 290/2002 Sb., bylo schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 767/11/06 ze dne 9.11.2006.


- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení


Rozpočtovou změnu č. 282/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 998.580,-- Kč z titulu přijetí  účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to ve výši 457.900,-- Kč  jako investiční dotace a ve výši 540.680,-- Kč  jako  dotace neinvestiční.  Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na „Kompenzační pomůcky“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 357.900,-- Kč (investiční prostředky) a v částce 477.649,-- Kč (neinvestiční prostředky), dále pro školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 100.000,-- Kč (investiční prostředky) a  v částce 63.031,-- Kč (neinvestiční prostředky). Rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy.


- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 283/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  920.076,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu Cheb na financování projektu  „Houslařská škola“
Termín kontroly: 10.1.2008

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


29. Schválení výsledku výběrového řízení na: „Zprostředkování pojištění pro Karlovarský kraj prostřednictvím pojišťovacího makléře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  862/11/07

- schvaluje výsledek výběrového řízení na „Zprostředkování pojištění pro Karlovarský kraj prostřednictvím pojišťovacího makléře“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Aon Stach Česká republika spol. s r.o.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem výběrového řízení Aon Stach Česká republika spol. s r.o.

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem výběrového řízení Aon Stach Česká republika spol. s r.o.
Termín kontroly: 7.2.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


30. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  863/11/07

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 77 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.9.2007 takto:
	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem

1 příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila se ziskem
13 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem
5 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem

51 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 2 se ztrátou

- ukládá ředitelům/ředitelkám níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření nebyly k 31.12.2007 záporné:

	Střední škola živnostenská Sokolov
	Školní statek Cheb

Termín kontroly: 10.1.2008
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


31. Schválení navýšení limitu mzdových nákladů v roce 2007 pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  864/11/07

- schvaluje  navýšení limitu mzdových nákladů o 600.000,-- Kč z vlastních provozních prostředků v roce 2007 pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu 
Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace  


32. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let v Aši

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  865/11/07

- schvaluje  pro příspěvkovou organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let v Aši změnu použití investičních prostředků ve výši 28.600,-- Kč původně určené na projektovou dokumentaci k investiční akci „Izolace proti vlhkosti v budově Vladivostocká 9, Aš“ na realizaci investiční akce „Izolace proti vlhkosti v budově Vladivostocká 9, Aš“
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


33. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  866/11/07

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově do výše 900.000,-- Kč na nákup osobního vozidla pro 9 osob
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


34. Žádost Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje o navýšení limitu mzdových nákladů v roce 2007  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  867/11/07

- schvaluje nenavýšení limitu mzdových nákladů o 8.680.000,-- Kč v roce 2007 použitím finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel příspěvkové organizace


35. Návrh řešení informačního portálu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  868/11/07

- schvaluje rekonstrukci informačního portálu Karlovarského kraje v navrženém rozsahu

- stanovuje v souladu s par. 59, odst. 1b, zákona č. 129/2000 Sb. „o krajích“, navýšení počtu zaměstnanců kraje o jedno pracovní místo v odboru informatiky pro zabezpečení provozu  informačního portálu Karlovarského kraje 

- ukládá řediteli krajského úřadu zabezpečit výběrové řízení na pracovníka odboru informatiky pro zabezpečení provozu informačního portálu Karlovarského kraje	
Termín kontroly: 22.5.2008
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


36. Návrh realizace projektu nákladového účetnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  869/11/07

- schvaluje realizaci informačního systému nákladového účetnictví Karlovarského kraje dle zpracované studie proveditelnosti a vyjadřuje tímto usnesením plnou podporu tomuto projektu

- stanovuje v souladu s par. 59, odst. 1b zákona č. 129/2000 Sb. „o krajích“, navýšení počtu zaměstnanců kraje o dvě pracovní místa k zabezpečení realizace a provozu projektu „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“ 

- jmenuje výkonný výbor vedení projektu ve složení:
	Předseda:    Ing. Jiří Červenka, náměstek hejtmana 		
	Členové: 	
	Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru – garant za oblast ekonomiky

Ing. Petr Klíček, vedoucí oddělení ekonomického odboru – garant za oblast tvorby metodik
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená vedením oddělení interního auditu – garant za oblast procesů
Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky – garant za oblast IT

- ukládá vedoucím 
	odboru dopravy a silničního hospodářství

odboru zdravotnictví
odboru školství, mládeže a tělovýchovy
odboru sociálních věcí
odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
součinnost při realizaci projektu, vymezení a definici procesů a dalších uživatelských parametrů systému

- ukládá řediteli krajského úřadu zabezpečit:
	výběrové řízení na externího koordinátora projektu a návrh předložit ke schválení Radě Karlovarského kraje

výběrové řízení na dva pracovníky potřebné k zabezpečení realizace a provozu projektu, zabezpečit jejich začlenění do organizační struktury úřadu a jejich zaškolení
součinnost jednotlivých odborů úřadu s dodavatelem systému nákladového účetnictví
Termín kontroly: 17.1.2008
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


37. Tisková oprava usnesení č. RK 832/11/07 ze dne 13.11.2007 - oprava očíslování rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  870/11/07

- bere na vědomí tiskovou opravu k usnesení č. RK 832/11/07 ze dne 13.11.2007

Původní číslo rozpočtové změny:    261/2007
se opravuje na číslo rozpočtové změny:  260/2007
          

38. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  871/11/07

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2007:

  A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.12.2007
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 13.12.2007	
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
  5.	Návrh na rozdělení  příspěvku jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí 	Karlovarského kraje  na  věcné vybavení a k  uhrazení nákladů jednotek spojených se 	zásahy mimo jejich územní obvod  
  6.	Projekt Partnerství pro budoucnost 2 - zpráva o ukončení projektu
   7.	Změna v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti 	obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – 	I. kolo – Teplá
  8.	Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru 	regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2008
  9.	Program obnovy venkova 2008 – pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků
10.	Program obnovy venkova pro rok 2007 - změny v realizovaných akcích
11.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2008
12.	Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 	2008
13.	Realizace a úpravy stavebních objektů ve vlastnictví Karlovarského kraje, v souvislosti se 	stavbou „R 6 Lubenec – Bošov“
14.	Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy a 	realizace 	silničních staveb na regionálních silnicích v německo-českých hraničních regionech 	v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Bavorsko, 	v územní působnosti Státního stavebního úřadu Amberg – Sulzbach
15.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji 	určených 	k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010 – 	smlouva o úvěru a smlouva o ručení
16.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 	kraje
17.	Informace o dotacích ve školství v roce 2007
18.	Rozpočtová změna
19.	Schválení smlouvy o úvěru s vítězem výběrového řízení na zakázku „Zajištění financování 	projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“
20.	Schválení smlouvy o úvěru s vítězem výběrového řízení na zakázku „Zajištění financování 	projektu Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“
21.	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu 	ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí  ke  státnímu rozpočtu ČR
22.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007
23.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 530/1 v k.ú. 	Horní Lipina
24.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 685/1 v k.ú. 	Dolní Rychnov
25.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. 	Hrzín u Nového Kostela
26.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v  k.ú. 	Tisová u Otročína a k.ú. Poseč
27.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Verušičky 
	a 	bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Verušičky do majetku Karlovarského kraje
28.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – areál dílen bývalého SOU 	lesnického v k.ú. a obci Abertamy
29.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 175 na st.p.č. 202, 	objekt bez čp/če na st.p.č. 201, vč. st.p.č. 202, 201, vše v k.ú. Královské Poříčí
30.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  pozemková parcela č. 239/1 v  	k.ú. Toužim
31.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Základní škole a mateřské škole 	Pernink
32.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Letišti Karlovy Vary s.r.o.
33.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Údržba silnic 	Karlovarského kraje, a.s.
34.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Cheb k využití pro jeho 	příspěvkovou organizaci Jesle a stacionář pro děti s očními vadami v Chebu
35.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Pomoc v nouzi, 	o.p.s., se sídlem Sokolov
36.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Denní centrum 	Mateřídouška, o.p.s., Chodov
37.	Dodatky ke smlouvám uzavírané pro projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko – 	bavorský 	geopark“
38.	Poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2007
39.	Přerozdělení vrácených příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007
40.	Převod činnosti z organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková 	organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.
41.	Převod činnosti z organizace Okresní ústav sociálních služeb v sokolově,příspěvková organizace 	na Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
42.	Převod činnosti z organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu na Jesle a stacionář 	pro děti s očními vadami v Chebu
43.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO na rok 2008
44.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
45.	Změna č. 4 a 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
46.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost dětských domovů 	zřizovaných Karlovarským krajem 
47.	Různé	
           		
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


39. Informace o průběhu řešení porušení rozpočtové kázně obchodní společností Autobusy Karlovy Vary, 	a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  872/11/07

- bere na vědomí informaci o postupu Krajského úřadu Karlovarského kraje v přenesené působnosti 
a o průběhu řešení porušení rozpočtové kázně obchodní společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

Termín kontroly: 17.1.2008 

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


40. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 276/1 v k.ú. Citice

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.
                     

41. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  pozemkové parcely v  k.ú. Aš, Mokřiny a Nový Žďár

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  873/11/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 3514/1 a č. 3514/2 
o celkové výměře 18.462 m2, včetně stavby silnice č. III/2161 v km cca 0,000 – 1,285, součástí 
a příslušenství, č. 3516 o výměře 3.546 m2, včetně stavby silnice  č. III/2163 v km cca 0,000 – 0,150, součástí a příslušenství, č. 2137/5, č. 2137/58, č. 3470/37, č. 3470/50, č. 3550/10 a č. 3571/7 o celkové výměře 21.628 m2, včetně stavby silnice č. III/02116 v km   cca 0,000 – 1,854, součástí a příslušenství, č. 2130/8, č. 3564/6, č. 3564/21 a č. 3564/22 o celkové výměře 12.866 m2, včetně stavby silnice 
č. III/21315 v km cca 11,276 – 12,754, součástí a příslušenství, č. 3853  o výměře 4.768 m2, včetně stavby silnice č. III/21318 v km cca 0,000 – 0,553, součástí a příslušenství, č. 3522/1, č. 3514/1, 
č. 3571/1, č. 3571/18 a 3571/19 o celkové výměře 40.184 m2, včetně stavby silnice č. II/217 v km cca 0,048 – 5,581, součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Aš, č. 820/1 o výměře 14.408 m2, včetně stavby silnice č. II/217 v km cca 0,048 – 5,581, součástí a příslušenství, v k.ú. Mokřiny a obci Aš, 
č. 252/4, č. 254/2, č. 255/4, č. 257/5, č. 329/1, 329/2, č. 329/8, č. 329/9, č. 370 a č. 371 o celkové výměře 16.250 m2, včetně stavby silnice č. II/217 v km cca 0,048 – 5,581, součástí  a příslušenství, vše v k.ú. Nový Žďár a obci Aš, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných pozemků nebo jejich částí mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné), a Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely nebo jejich části na své úřední desce, tj. do 27.12.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Aš. Přesné výměry částí parcel budou určeny po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby. Darovací smlouva bude uzavřena po realizaci stavby. 

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  6.3.2008

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


42. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1277 v 	k.ú. Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  874/11/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 1277 o výměře 136 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1159-576/2007 z původní pozemkové parcely č. 1277 
a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1277/2 v k.ú. a obci Mariánské Lázně, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Vlastimilem Reitmajerem, trvale bytem Dukelská 416/2, PSČ 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice  
a Libuší Reitmajerovou, trvale bytem  Orelská 82/13, PSČ 101 00 Praha - Vršovice (jako kupující na straně druhé), za cenu 80,88 Kč/m2, tj. 11.000,-Kč + 2.606,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 13.606,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 27.12.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Reitmajerových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 6.3.2008

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


43. Zřízení věcného břemene v k.ú. Horní Slavkov – Nadace Georgia Agricoly

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


44. Prodloužení nájemní smlouvy v restitučním objektu v k.ú. Velichov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  875/11/07

- schvaluje prodloužení nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Dětským domovem Ostrov, se sídlem Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov, IČ 63553660 (jako pronajímatelem) a společností BAT NÁŘADÍ s.r.o., se sídlem Fr. Halase 6/10, 360 04  Karlovy Vary, IČ 64361161 (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem :
	- objekt č.p. 1 na st.p.č. 34/1, vč. st.p.č. 34/1 o výměře 1034 m2
	- objekt č.p. 65 na st.p.č. 34/2, vč. st.p.č. 34/2 o výměře 126 m2
	- objekt č.p. 110 na st.p.č. 146, vč. st.p.č. 146 o výměře 336 m2
	- p.p.č. 43/1 o výměře 5706 m2
	- p.p.č. 43/2 o výměře 2886 m2
	- p.p.č. 51 o výměře 46 m2
	- p.p.č. 52/2 o výměře 2464 m2
s tím, že nájemce bude nájemné v místě obvyklém investovat do rekonstrukce (v rozsahu a místě po dohodě s pronajímatelem), a s ohledem na § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších dodatků, zajistí údržbu majetku v nejnutnější míře. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2008. 
Termín kontroly: 17.1.2008

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


45. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 1898 na st.p.č. 2985, vč. st.p.č. 2985 v k.ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  876/11/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat budovu č.p. 1898 na stavební parcele č. 2985, včetně stavební parcely č. 2985 o výměře 591 m2, vše v k.ú. a obci Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a Městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, PSČ 358 20 Kraslice, IČ 00 25 94 38, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Brantlem (jako kupujícím na straně druhé), za cenu ve výši 275.000,00 Kč, tj. ½ ceny obvyklé dle znaleckého posudku, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 27.12.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí
Termín kontroly: 6.3.2008

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


46. Uzavření dodatku ke kupní smlouvě na prodej budovy č.p.1, vč. souvisejících pozemků, manželům Kloučkovým

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  877/11/07

- schvaluje zamítnutí žádosti paní Kloučkové na uzavření dodatku ke kupní smlouvě na prodej budovy č.p. 1, vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Chlum u Novosedel a obci Pšov
Termín kontroly: 6.3.2008

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  878/11/07

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v předloženém návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací – Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, PhDr. Evě Průchové; Domov penzion pro důchodce „Skalka“ Cheb, 
p. Jaroslavě Štádlerové; Školní statek Cheb, Ing. Leoši Hořčičkovi; Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně, Mgr. Ludmile Cingrošové; Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, PaedDr. Josefu Novotnému; Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, Mgr. Karlu Chaloupkovi; Krajský dětský domov pro děti do 3 let, 
MUDr. Miroslavu Rákosovi; Pedagogicko-psychologická poradna Cheb, Mgr. Jitce Kacálkové zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v předloženém návrhu
Termín kontroly:  7.2.2008
Zodpovídají: PhDr. Eva Průchová, p. Jaroslava Štádlerová, Ing. Leoš Hořčička, Mgr. Ludmila Cingrošová, PaedDr. Josef Novotný, Mgr. Karel Chaloupka, MUDr. Miroslav Rákos, Mgr. Jitka Kacálková


48. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Základní škole a mateřské škole Pernink

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  879/11/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: konvektomat, elektrický mycí stroj, vál dřevěný 2 ks, termos 2 ks, boty běžecké 1 pár, boty sjezdařské 1 pár, lyže běžecké 1 pár, pálka na stolní tenis, hole běžecké 1 pár, který je ve správě příspěvkové organizace Střední odborná škola 
a střední odborné učiliště Nejdek, právnické osobě Základní škola a mateřská škola Pernink, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací, 
a Základní školou a mateřskou školou Pernink

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje: konvektomat, elektrický mycí stroj, vál dřevěný 2 ks, termos 2 ks, boty běžecké 
1 pár, boty sjezdařské 1 pár, lyže běžecké 1 pár, pálka na stolní tenis, hole běžecké 1 pár formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, a Základní školou a mateřskou školou Pernink.

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a Základní školou a mateřskou školou Pernink

Termín kontroly:   21.2.2008

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


49. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Letišti Karlovy Vary 
s.r.o. – I.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  880/11/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, malotraktor Honda, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

- ukládá vedoucímu majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje uzavřít s Letištěm Karlovy Vary s.r.o. darovací smlouvu

Termín kontroly:   21.2.2008

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

	
50. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Letišti Karlovy Vary 
s.r.o. – II.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  881/11/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, křovinořez, traktor ZTK 7245, železný kůň, návěs sklápěcí, sněhová radlice ze traktor, pojízdný řetízkový kladkostroj, 2 pracovní stoly,  který je ve správě příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Letišti Karlovy Vary s.r.o., formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací, a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje: křovinořez, traktor ZTK 7245, železný kůň, návěs sklápěcí, sněhová radlice za traktor, pojízdný řetízkový kladkostroj, 2 pracovní stoly, Letišti Karlovy Vary s.r.o., formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a Letištěm Karlovy Vary s.r.o. 

Termín kontroly:   21.2.2008

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

51. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  882/11/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, 5 ks mobilních buněk,  který je ve správě příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací, a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje 5 ks mobilních buněk společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, a společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Termín kontroly:   21.2.2008

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

	
52. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Cheb k využití pro jeho příspěvkovou organizaci Jesle a stacionář pro děti s očními vadami v Chebu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  883/11/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 1.539.732,32 Kč, který je ve správě příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu Městu Cheb k využití pro jeho příspěvkovou organizaci  JESLE A STACIONÁŘ PRO DETI S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, 350 02 Cheb formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a Městem Cheb, zastoupeným příspěvkovou organizací JESLE A STACIONÁŘ PRO DETI S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 1.539.732,32 Kč formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu a Městem Cheb, zastoupeným příspěvkovou organizací JESLE A STACIONÁŘ PRO DETI S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, Cheb

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu a Městem Cheb, zastoupeným příspěvkovou organizací JESLE A STACIONÁŘ PRO DETI S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, Cheb

Termín kontroly:   21.2.2008

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


53. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  884/11/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 793.302,32 Kč, který je ve správě organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi o.p.s. se sídlem v Sokolově, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací kraje Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace a  společností Pomoc v nouzi o.p.s. se sídlem v Sokolově

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 793.302,32 Kč formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace a společností Pomoc v nouzi o.p.s. se sídlem v Sokolově

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace a společností Pomoc v nouzi o.p.s.

Termín kontroly:   21.2.2008

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


54. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  885/11/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 2.059.017,65 Kč, který je ve správě organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, obecně prospěšné společnosti Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Školní 737, 357 35 Chodov, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací kraje Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace  a společností Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 2.059.017,65 Kč formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace a společností Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace a společností Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov


Termín kontroly:   21.2.2008

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


55. Rozhodnutí o způsobu naložení s nepotřebným movitým majetkem Karlovarského kraje, spravovaným krajským úřadem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  886/11/07

- schvaluje návrh Likvidační komise pro  likvidaci movitého majetku, spravovaného krajským úřadem naložit s movitým majetkem kraje, spravovaným Krajským úřadem Karlovarského kraje - osobními automobily Škoda Fabia Classic, SPZ KVM 71 59, osobním automobilem Škoda Fabia Sedan, SPZ 1K1 0893 a  Škoda Fabia Sedan, SPZ KVM 71 59 takto: 
a) osobní automobily budou prostřednictvím majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, nabídnuty příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje k bezúplatnému převodu;
b)  neprojeví-li žádná z příspěvkových organizací zájem do 14 dnů, bude majetek kraje převeden za úplatu třetí osobě, prostřednictvím zprostředkovatele prodeje ojetých vozidel.
Termín kontroly:   21.2.2008

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


56. Převod majetku darováním ze společnosti Res vitae o.s. na Město Karlovy Vary k využití pro jeho 	Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


57. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Zajištění telekomunikačního řešení pro Krajský úřad Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  887/11/07

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zajištění telekomunikačního řešení pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ s tím, že jako  nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena:

	pro část zakázky „mobilní hlasové služby“ nabídka uchazeče T-Mobile Czech Republic a.s.

	pro část zakázky „mobilní datové služby“  nabídka uchazeče T-Mobile Czech Republic a.s.

	pro část zakázky „pevné (fixní) hlasové služby“ nabídka uchazeče Telefonica 02 a.s. 


- pověřuje náměstka hejtmana RNDr. Petra Horkého uzavřít smlouvu o zajištění mobilních hlasových a datových služeb se společností T-Mobile Czech Republic a.s. a dále smlouvu na poskytování pevných hlasových služeb se společností Telefonica O2 a.s. od 1.2.2008 do 30.1.2010, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- ukládá náměstkovi hejtmana RNDr. Petru Horkému informovat ředitele příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, o možnostech čerpání bonusů a slev na telekomunikační služby v roce 2008 a 2009, po uzavření smluv se společností T-Mobile Czech Republic a.s. a Telefonica O2 a.s.

- ukládá řediteli krajského úřadu provést kontrolu hospodárnosti při vynakládání veřejných prostředků na telekomunikační služby v roce 2007 u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj
Termín kontroly:   20.3.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


58. Dodatky ke smlouvám uzavírané pro projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko – bavorský geopark“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  888/11/07

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

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pro projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko – bavorský geopark“ s městem Františkovy Lázně 

- souhlasí s uzavřením a podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 148/2007 - Návrh, výroba, instalace a zaměření informačních tabulí v rámci projektu informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložené návrhy
Termín kontroly: 20.3.2008 
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 


59. Poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  889/11/07

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 354/05/07 ze dne 24. 5. 2007, a to tak, že se v tabulce v 1. odstavci usnesení vypouští 1. záznamový řádek:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
MVDr. Daniel Bořek a  Monika Bořková Němcová
   40 000,00 Kč 
Horní Slavkov, dům čp. 7
výměna oken zadního traktu

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2007  v celkové výši  40 000, - Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Horní Slavkov
   40 000, - Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
Obnova interiérů místností  3. NP + oprava nadpraží vstupního portálu zadního traktu

- 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: 10.1.2008
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


60. Přerozdělení vrácených příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  890/11/07

- schvaluje odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje s paní Gabrielou Radlovou, vlastníkem objektu Zahradní čp. 8, Chlum sv. Maří, ve výši 80 000,- Kč na realizaci projektu: Chlum sv. Maří, Zahradní čp. 8 - oprava krovu, výměna střešní krytiny a statické zajištění domu.

- schvaluje navýšení příspěvků žadatelům z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje (dle jejich žádostí ve výši do 200 tis. Kč), kterým byl již v roce 2007 příspěvek poskytnut, a to:


Žadatel 
Akce
Poskytnuto:
Navýšení:
Celkem bude poskytnuto:
Markéta Drozdová 
Klimentov, venkovská usedlost čp. 18 - osazení dvojitých oken v přízemí, výměna střešní krytiny na pravé polovině střechy
 50 000,-
60 000,-
110 000,-
Anita Hurtová 1
Nová Ves, čp. 8 - zajištění statiky, oprava krovu               a výměna střešní krytiny
 100 000,-
70 000,-
170 000,-

- zplnomocňuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského k podpisu dodatků smluv o  navýšení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

1) navýšení příspěvků žadatelům z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč), kterým byl již v roce 2007 příspěvek poskytnut, a to:

Žadatel 
Akce
Poskytnuto:
Navýšení:
Celkem bude poskytnuto:
Gerlinda Galetová
Děpoltovice č.p. 71 - výměna střešní krytiny a okapu
90 000,-
40 000,- 
130 000,-
Římskokatolická farnost v Bečově 
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří - oprava obvododvého zdiva, říms, omítek a nátěrů, oprava kamenné opěrné zdi pod věží
130 000,-
80 000,-
210 000,-

2) poskytnutí příspěvku žadateli (dle žádosti nad hranici 200 tis. Kč)  z rozpočtu  Karlovarského kraje v roce 2007 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, kterému nebylo vyhověno, a to:

Žadatel 
Akce
Poskytnuto:
Navýšení:
Celkem bude poskytnuto:
Miloslav                   a Miloslava Strnadovi
Mariánské Lázně, městský dům čp. 145 - výměna původních hliníkových výkladců a dveří         a 2 ks oken, oprava fasády, označení provozovny, odstranění starých markýz
 0,-
60 000,-
60 000,-

3) zplnomocnění náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského, k podpisu dodatků smluv o navýšení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007.
Termín kontroly: 10.1.2008

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


61. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, evidenční č.: 248/2007,  uzavřené pro projekt „Publikace Lázeňství Karlovarského kraje“ dne 6.11.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  891/11/07

- souhlasí s uzavřením a podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, evidenční č.: 248/2007,  uzavřené pro projekt „Publikace Lázeňství Karlovarského kraje“ dne 6.11.2007

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Behenského podpisem tohoto dodatku
Termín kontroly: 10.1.2008 
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 





62. Jmenování zástupce Karlovarského kraje v dozorčí radě Karlovarské asociace kongresové turistiky, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  892/11/07

- schvaluje jmenování pana Jana Prudíka za zástupce Karlovarského kraje v dozorčí radě Karlovarské asociace kongresové turistiky, o.p.s.
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


63. Převod činnosti z organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace na 	Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  893/11/07

- souhlasí s převodem činnosti sociální služby azylový dům Azylového domu v Sokolově Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace  na Pomoc v nouzi, o.p.s., Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01 dnem 1.1.2008

- schvaluje harmonogram postupu převodu činností Azylového domu v Sokolově Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace  na Pomoc v nouzi, o.p.s., Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01, dle přílohy  a za podmínky, že převod činnosti sociální služby azylový dům Azylového domu v Sokolově Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, bude schválen  Zastupitelstvem Karlovarského kraje

- ukládá odboru sociálních věcí, ekonomickému a majetkoprávnímu zajištění úkolů, které vedou k převodu činnosti sociální služby azylový dům Azylového domu v Sokolově Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, na Pomoc v nouzi, o.p.s., Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01, dle přílohy a za podmínky že převod činnosti sociální služby azylový dům Azylového domu v Sokolově Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, bude schválen  Zastupitelstvem Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení převod činnosti sociální služby azylový dům Azylového domu v Sokolově Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace  na Pomoc v nouzi, o.p.s., Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01 dnem 1.1.2008
Termín kontroly:  24.4.2008
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


64. Převod činnosti z organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace na 	Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  894/11/07

- souhlasí s převodem  činnosti sociální služby denní stacionář Denního stacionáře Chodov Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, na Denní centrum  Mateřídouška, o.p.s., Chodov, Školní ulice č.p. 737 dnem 1.1.2008

- schvaluje harmonogram postupu převodu činností Denního stacionáře Chodov  Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, na Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov , Školní ulice č.p. 737,  dle přílohy a za podmínky, že převod činnosti sociální služby denní stacionář Denního stacionáře Chodov Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, bude schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje

- ukládá odboru sociálních věcí, ekonomickému a majetkoprávnímu zajištění úkolů, které vedou k převodu činnosti sociální služby denní stacionář Denního stacionáře Chodov Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, na Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov , Školní ulice č.p. 737 dle přílohy a za podmínky, že převod činnosti  sociální služby denní stacionář Denního stacionáře Chodov Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, bude schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení převod  činnosti sociální služby denní stacionář Denního stacionáře Chodov Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, na Denní  centrum  Mateřídouška, o.p.s., Chodov , Školní ulice č.p. 737 dnem 1.1.2008.
Termín kontroly:   24.4.2008
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

65. Převod činnosti z organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu na Jesle a stacionář pro děti  s očními vadami v Chebu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  895/11/07

- souhlasí s převodem činnosti sociální služby týdenního a denního stacionáře z příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu, Dragounská 931/38, 350 02 Cheb, na JESLE A STACIONÁŘ PRO DĚTI  S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, 350 02 Cheb, dnem 1.1.2008  

- souhlasí se zrušením příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu, Dragounská 931/38, 350 02 Cheb, dnem 1.1.2008

- schvaluje harmonogram postupu převodu činností z příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu, Dragounská 931/38, 350 02 Cheb,  na JESLE A STACIONÁŘ PRO DĚTI  S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, 350 02 Cheb a harmonogram postupu zrušení příspěvkové organizace  Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu, Dragounská 931/38, 350 02 Cheb,  dle přílohy a za podmínky, že převod činnosti z příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu, Dragounská 931/38, 350 02 Cheb,  na JESLE A STACIONÁŘ PRO DĚTI  S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, 350 02 Cheb a zrušení příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu, Dragounská 931/38, 350 02 Cheb, bude schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
	převod činnosti sociální služby týdenního a denního stacionáře z příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu, Dragounská 931/38, 350 02 Cheb, na JESLE A STACIONÁŘ PRO DĚTI  S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, 350 02 Cheb, dnem 1.1.2008.  
	zrušení příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu, Dragounská 931/38, 350 02 Cheb, dnem 1.1.2008.

Termín kontroly:  24.4.2008
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

66. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  896/11/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 764.897,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy  
Termín kontroly:  10.1.2008
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí životního prostředí a zemědělství


67. Vyjádření k dokumentaci „Stanovení dobývacího prostoru Podlesí III“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  897/11/07

- projednala dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Podlesí III“ na životní prostředí a vydává toto vyjádření: 

V rámci samostatné působnosti se kraj vyjadřuje dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší v jeho územní působnosti.
Vzhledem k umístění dobývacího prostoru Podlesí III v zalesněné oblasti nepředpokládáme  významný vliv na čistotu ovzduší v  územní působnosti kraje.
Vzhledem k tomu, že v současné době se projednává otevření dalších lokalit k těžbě kaolínu, požadujeme, aby při vydávání povolení hornické činnosti Obvodním báňským úřadem byly vždy posouzeny synergické účinky otevírání a těžby jednotlivých lokalit vzhledem k aktuální situaci znečištění ovzduší ve vztahu k provozovaným lomům. 

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


68. Změna č. 4 a 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  898/11/07

- souhlasí se změnou č. 4 a 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu č. 4 a 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Termín kontroly: 17.1.2008
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

69. Jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov 	a školní jídelna Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  899/11/07

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Aš ve složení:

předseda komise:	Ing. Martina Klánová
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
členové komise:	Ing. Kamil Řezníček
			uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství – 			člen určený zřizovatelem
			RNDr. Petr Horký
			náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
Mgr. Petr Zmuda
ředitel příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství 
Mgr. Alena Rájová
školní inspektor Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Jaroslava Šneberková
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Aš

- pověřuje Ing. Evu Cíchovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Aš

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související se jmenováním členů konkursní komise
Termín kontroly: 10.1.2008
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

70. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a určení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  900/11/07

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek dle návrhu 

- jmenuje Mgr. Josefa Dvořáčka na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek s účinností od 1. prosince 2007 

- určuje plat Mgr. Josefu Dvořáčkovi podle platového výměru dle návrhu
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Mgr. Josefa Dvořáčka na pracovní místo a určením jeho platu
Termín kontroly: 10.1.2008 
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


71. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy 	Vary a určení jejího platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  901/11/07

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary dle návrhu 

- jmenuje Mgr. Martinu Kheilovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary s účinností od 1. prosince 2007 

- určuje plat Mgr. Martině Kheilové podle platového výměru dle návrhu
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Mgr. Martiny Kheilové na pracovní místo a určením jejího platu
Termín kontroly: 10.1.2008 
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


72 a) Souhlas s realizací projektu „Návrat do práce v Karlovarském kraji - etapa 2“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  902/11/07

- souhlasí s realizací schváleného projektu „Návrat do práce v Karlovarském kraji – etapa 2“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti, opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat příspěvkovou organizaci o udělení souhlasu 

Termín kontroly: 10.1.2008

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


72 b) Dopis primátorky Města Karlovy Vary JUDr. Vlkové ve věci stanoviska Města Karlovy Vary k převodu nemovitosti Císařských lázní - Lázní I.  na Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  903/11/07

- souhlasí se záměrem nabytí nemovitosti Císařské lázně - Lázně I.  v Karlových Varech pro potřeby  Krajského muzea Karlovarského kraje, Karlovarského symfonického orchestru,  krajského 
a městského informačního centra a kongresového sálu v souladu s odsouhlasenou studií využitelnosti zpracovanou společností MEDIKA projekt Karlovy Vary spol. s r.o.

Termín kontroly: 12.6.2008

Zodpovídá: JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje




