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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 63. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. prosince 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 8:30 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský,            Ing. Mutinský, Ing. Řezníček (celkem 7 radních)
Jednání řídil:                  JUDr. Pavel
Omluveni:	             Mgr. Volavková , Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

	Převod movitého majetku České republiky – počítačové techniky                               RK 950/12/07

      do majetku Karlovarského kraje			                                                                                                          
	Dohoda o spolupráci v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA                              RK 951/12/07

se Silničním stavebním úřadem Plauen   					
	Aktualizace Předpisu rady kraje „Pravidla pro technické zabezpečení výkonu            RK 952/12/07                  funkce člena zastupitelstva, uvolněného člena zastupitelstva, hetmana a ředitele 

       krajského úřadu“                                                                                       
   4.	Rozpočtové změny č. 308 - 313/2007                                                                            RK 953/12/07
5.    Návrh na novelu Předpisu Rady kraje – Pravidla pro nakládání s nepotřebným           RK 954/12/07
a neupotřebitelným movitým majetkem kraje



             




             JUDr. Josef Pavel v. r.                                            Ing. Jiří Behenský v. r.
hejtman				      		ověřovatel
  Karlovarského kraje

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Jiřího Behenského
-  Ing. Kamila Řezníčka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Převod movitého majetku České republiky – počítačové techniky do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 950/12/07

- souhlasí s nabytím použitého movitého majetku do vlastnictví Karlovarského kraje, a to 20 ks OMNIBOOK HP 6000 P III-700 a 1 ks fax RICOH 880 od České republiky – Kanceláře senátu v celkové pořizovací hodnotě 1.834.093,70 Kč

- souhlasí s bezúplatným převodem 20 ks OMNIBOOK HP 6000 P III-700 a 1 ks faxu RICOH 880 na příspěvkové organizace kraje v pořadí dle projeveného zájmu po zveřejněné nabídce

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o převodu majetku uzavřené mezi Českou republikou – Kancelář senátu a Karlovarským krajem

Termín kontroly: 7.2.2008

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


2. Dohoda o spolupráci v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA se Silničním stavebním úřadem Plauen

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 951/12/07

- souhlasí s uzavřením dohod o spolupráci v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o., a Silničním stavebním úřadem Plauen, které se týkají akcí „S 306 Rekonstrukce silnice v Bad Elsteru“ (součást přeshraničního silničního spojení Doubrava – Bad Ester ) a „S 315 Výstavba silnice západně od Kottengrünu“ (součást přeshraničního silničního spojení Kraslice – Klingenthal)

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. podpisem  těchto dohod

Termín kontroly: 7.2.2008

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



3. Aktualizace Předpisu rady kraje „Pravidla pro technické zabezpečení výkonu funkce člena zastupitelstva, uvolněného člena zastupitelstva, hetmana a ředitele krajského úřadu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 952/12/07

- schvaluje aktualizaci předpisu rady kraje č. PR 01/2007 „Pravidla pro technické zabezpečení výkonu funkce člena zastupitelstva, uvolněného člena zastupitelstva, hetmana a ředitele krajského úřadu“

Termín kontroly: 21.2.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


4. Rozpočtové změny č. 308 - 313/2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 953/12/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 308/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 749.849,-- Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků, které Karlovarský kraj obdržel od finančních a celních úřadů za odběr podzemní vody (výši těchto prostředků vyměřila Česká inspekce životního prostředí). Finanční prostředky budou převedeny do Fondu vodohospodářských  havárií. 

Rozpočtovou změnu č. 309/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční v celkové částce ± 133.307,-- Kč a to z důvodu uhrazení nákladů za SW. Tyto prostředky jsou použity v rámci programu NATURA (UZ 101) pro odbor životního prostředí a zemědělství . 

Rozpočtovou změnu č. 310/2007
 – přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 300.000,-- Kč z odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční výdaje na zajištění nákupu programového vybavení. 

Rozpočtovou změnu č.  311/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  411.600,-- Kč  na základě zvýšení  odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední živnostenské škole Sokolov. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení provozního příspěvku  této příspěvkové organizaci ve stejné výši. Dále se jedná o přesun v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje v částce ± 109.050,-- Kč, a to snížením odvodu z investičního fondu příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední odborné škole Kynšperk do rozpočtu Karlovarského kraje v této výši a současně zapojením vrácených finančních prostředků v částce 109.050,-- Kč odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje od zrušené příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní školy praktické a základní školy speciální Sokolov.

Rozpočtovou změnu č. 312/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 145.826,-- Kč zapojením vrácených finančních  prostředků odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje od zrušené příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní školy praktické a základní školy speciální Sokolov. Finanční prostředky budou použity k navýšení provozního příspěvku na úhradu nákladů spojených se stravováním žáků za listopad a prosinec roku 2007 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb.
Rozpočtovou změnu č. 313/2007 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.356.800,-- Kč. Jedná se o poskytnutí finančních odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: 17.1.2008

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


5. Návrh na novelu Předpisu Rady kraje – Pravidla pro nakládání s  nepotřebným                                 a  neupotřebitelným movitým majetkem kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 954/12/07

- schvaluje návrh Předpisu Rady kraje – Pravidla pro nakládání s  nepotřebným a neupotřebitelným movitým majetkem kraje  

Termín kontroly: 10.1.2008 

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






