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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 59. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 29. listopadu 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 hodin 


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


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

1.  Rozpočtová změna č. 284/2007							  RK 907/11/07	
2.  Uzavření dodatků č. 6 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, 		  RK 908/11/07	
  havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu 
  způsobenou provozem vozidla č. 3060239657, dodatku č. 3 smlouvy o pojištění 
  odpovědnosti za škodu
3.  Petr Holas – žaloba na náhradu za škodu na zdraví 					   RK 909/11/07
     (návrh mimosoudního vyrovnání)


			
					
                                                                                                 
	


          Ing. Jan Zborník v. r.                                                           Ing. Jiří Červenka v. r.
           1. náměstek hejtmana                                                                     ověřovatel
           Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Jiřího Červenku
-  Ing. Luboše  Orálka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Rozpočtová změna č. 284/2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  907/11/07

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č.  284/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 14.976.509,73 Kč. Jedná se o přerozdělení rezervních  prostředků určených na platy a související odvody  pro školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem ve výši 7.045.983,23 Kč a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi v Karlovarském kraji ve výši 7.930.526,50 Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).
Termín kontroly: 10.1.2008

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


2. Uzavření dodatků č. 6 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657, dodatku č. 3 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  908/11/07

- schvaluje uzavření dodatků č. 6 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657, dodatku č. 3 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 
Termín kontroly: 17.1.2008

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







3. Petr Holas – žaloba na náhradu za škodu na zdraví (návrh mimosoudního vyrovnání)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  909/11/07

- schvaluje zamítnutí návrhu na mimosoudní řešení ve výši 480.000,00 Kč týkající se žaloby na náhradu za škodu na zdraví – pan Petr Holas, bytem Sokolov, Závodu míru 1898/6 
Termín kontroly: 6.3.2008

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


