Usnesení z 1. jednání RKK dne 9.1.2008
9.1.2008		Strana 2 (celkem 17)
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 1. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. ledna 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:40 do 9:53 hodin 


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


usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.1.2008		RK  01/01/08
2.	Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání 		RK  02/01/08
pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v Prioritní ose 1 
„Počáteční vzdělávání“, Oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji“ 
3.	Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání 		RK  03/01/08
pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v Prioritní ose 1 
„Počáteční vzdělávání“, Oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, 
včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ 	
4.	Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání 		RK  04/01/08
pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v Prioritní ose 1 
„Počáteční vzdělávání“, Oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji“   
5.	Poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém 		RK  05/01/08
Karlovarského kraje v roce 2008
6.	Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro zastoupení Karlovarského kraje 	RK  06/01/08
v Bruselu
7.  	Informace o projektu Karlovarská karta a schválení projektového týmu  		RK  07/01/08
8.	Projekt ITACA – dodatek ke Smlouvě o financování projektu a aktualizace 	RK  08/01/08
partnerské smlouvy 
9.	Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK  09/01/08
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje 
s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.
10.	Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné osobní 	RK  10/01/08
dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, 
a.s.
11.	Uzavření smluv o závazku veřejné služby – poskytování žákovského jízdného	RK  11/01/08
12.	Případná protihluková opatření v rámci akce „Revitalizace území Královské 	RK  12/01/08
Poříčí, Sokolov, Svatava - Silniční obchvat II/181 Sokolov - Královské Poříčí“
13.	Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2008					RK  13/01/08
14.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		RK  14/01/08
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce v letech 2008 - 2010 - smlouva o úvěru a smlouva 
o ručení
15.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Technické zhodnocení 		RK  15/01/08
hasičského automobilu CAS 40 – T-815 – 6 x 6 – Letištní speciál po rekonstrukci“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
16.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení 	RK  16/01/08
obětí nacismu
17.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.1.2008 	RK  17/01/08
18.    Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury		RK  18/01/08
19.	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK  19/01/08
ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
20.    Zapojení Karlovarského kraje do krajské úrovně prevence kriminality		RK  20/01/08
21.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 	RK  21/01/08
v Nejdku
22.    Pravidla Rady Karlovarského kraje pro hodnocení a poskytování příspěvků 	RK  22/01/08
z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru zdravotnictví
23.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 	RK  23/01/08
na provoz Centra substituční terapie
24.    Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje		RK  24/01/08
25.    Změna v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u domova mládeže, 		RK  25/01/08
jehož činnost vykonává příspěvková organizace Odborné učiliště Horní Slavkov
26.	Zřízení školské rady při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková 	RK  26/01/08
organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola 
Karlovy Vary a jmenování jejího člena
27.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 	RK  27/01/08
a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008
28.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované 		RK  28/01/08
Karlovarským krajem na rok 2008 a školská zařízení zřizované obcemi
29.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje  na školní soutěže vyhlašované 		RK  29/01/08
Karlovarským krajem na rok 2008 a školská zařízení zřizované krajem
30.	Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 	RK  30/01/08
na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR
31.	a) Grantové schéma v rámci SROP – opatření 3.2 – Odstoupení od Smlouvy 	RK  31/01/08
    o poskytnutí grantu uzavřenou s Romským Občanským Sdružením – Karlovy 
    Vary
	b) Určení platu zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Aš  	RK  32/01/08	
	c) Soudní spor JUDr. J. Vanke, správce konkurzní podstaty Hornické zdravotní 	RK  33/01/08
    zaměstnanecké pojišťovny, proti  Karlovarskému kraji o 500.300,00  Kč 
    s příslušenstvím


	d) Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.	RK  34/01/08
    								

                               











	  Ing. Jan Zborník v z. 		        Mgr. Ellen Volavková v. r.
hejtmana					ověřovatel
  Karlovarského kraje






































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého
- Mgr. Ellen Volavkovou



B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 31a)	- Grantové schéma v rámci SROP – opatření 3.2 – Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí grantu uzavřenou s Romským Občanským Sdružením – Karlovy Vary
bod č. 31b)	- Určení platu zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Aš  
bod č. 31c)	- Soudní spor JUDr. J. Vanke, správce konkurzní podstaty Hornické zdravotní zaměstnanecké pojišťovny, proti  Karlovarskému kraji o 500.300,00  Kč s příslušenstvím
bod č. 31d)	- Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.1.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  01/01/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.1.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v Prioritní ose 1 „Počáteční vzdělávání“, Oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  02/01/08

- schvaluje předložený dokument „Globální grant Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ dle návrhu

- schvaluje návrh rozpočtu uvedeného globálního grantu Karlovarského kraje

- schvaluje záměr kraje podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblast podpory 1.1

- ukládá odboru investic a grantových schémat předložit žádost globálního grantu v rámci vyhlášené výzvy určené pro Zprostředkující subjekty – kraje

- schvaluje  zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek  Řídícího orgánu a složek implementační struktury prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: 5.6.2008 

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


3.	 Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v Prioritní ose 1 „Počáteční vzdělávání“, Oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  03/01/08

- schvaluje předložený dokument „Globální grant Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ dle návrhu

- schvaluje návrh rozpočtu uvedeného globálního grantu Karlovarského kraje

- schvaluje záměr kraje podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblast podpory 1.2

- ukládá odboru investic a grantových schémat předložit žádost globálního grantu v rámci vyhlášené výzvy určené pro Zprostředkující subjekty – kraje

- schvaluje  zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek  Řídícího orgánu a složek implementační struktury prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: 5.6.2008 

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


4.	 Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v Prioritní ose 1 „Počáteční vzdělávání“, Oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  04/01/08

- schvaluje předložený dokument „Globální grant Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ dle návrhu

- schvaluje návrh rozpočtu uvedeného globálního grantu Karlovarského kraje

- schvaluje záměr kraje podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblast podpory 1.3

- ukládá odboru investic a grantových schémat předložit žádost globálního grantu v rámci vyhlášené výzvy určené pro Zprostředkující subjekty – kraje

- schvaluje  zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek  Řídícího orgánu a složek implementační struktury prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: 5.6.2008 

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


5. Poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  05/01/08

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v celkové výši  3.900.000,-- Kč:

- Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši  3.800.000,-- Kč
- Policie České republiky, SZK Plzeň, potápěčská skupina OŘ Cheb ve výši 100.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku 
pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje dle specifikace v č. j. HSKV- 101/IZS-2007

 Termín kontroly:  24.4.2008 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


6. Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  06/01/08

- souhlasí se Smlouvou o podnájmu nebytových (kancelářských) prostor v souvislosti s přestěhováním zastoupení Karlovarského kraje do nové budovy Ministerstva zahraničních věcí ČR v Bruselu

- pověřuje vedoucího majetkoprávního odboru Karlovarského kraje podpisem smlouvy o podnájmu nebytových prostor za účelem zřízení nového sídla zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


7. Informace o projektu Karlovarská karta a schválení projektového týmu  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  07/01/08

- schvaluje projektový tým projektu Karlovarská karta 

Termín kontroly: 7.2.2008 

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


8. Projekt ITACA – dodatek ke Smlouvě o financování projektu a aktualizace partnerské smlouvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  08/01/08

- schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí příspěvku na projekt ITACA a novou Partnerskou smlouvu pro projekt ITACA, financovaný v rámci iniciativy EU Interreg IIIB CADSES, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek Smlouvy o poskytnutí příspěvku na projekt ITACA a novou partnerskou smlouvu pro projekt ITACA, financovaný v rámci iniciativy EU Interreg IIIB CADSES, dle návrhu

Termín kontroly: 15.5.2008

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


9. Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  09/01/08

- schvaluje změnu v „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2  ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 21.2.2008

Zodpovídá: 	Ing. Milan Novák, pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství


10. Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  10/01/08

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 7.2.2008

Zodpovídá: 	Ing. Milan Novák, pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství


11. Uzavření smluv o závazku veřejné služby – poskytování žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  11/01/08

- schvaluje uzavření smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě - poskytování žákovského jízdného, s dopravci František Farář, PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o., Věra Havlovičová, Cvinger bus s.r.o., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s., ČSAD autobusy Plzeň a.s., Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., AD Ligneta regionalbus s.r.o., Ligneta autobusy s.r.o. a ČI-DU, spol. s r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě - poskytování žákovského jízdného, s dopravci VIAMONT a.s. a České dráhy, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 6.3.2008

Zodpovídá: 	Ing. Milan Novák, pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství


12. Případná protihluková opatření v rámci akce „Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava - Silniční obchvat II/181 Sokolov - Královské Poříčí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  12/01/08

- souhlasí s tím, aby realizace případných protihlukových opatření, která by byla nutná v případě, 
že budou překročeny hlukové limity zjištěné při měření po zprovoznění stavby „Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava – Silniční obchvat II/181 Sokolov – Královské Poříčí“, byla hrazena 
z investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje pro rok 2008 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje zajistit měření hluku dle požadavku Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje v rámci stavby „Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava – Silniční obchvat II/181 Sokolov – Královské Poříčí“ 
po zprovoznění této stavby a zajistit realizaci případných protihlukových opatření v případě překročení hlukových limitů zjištěných při měření po zprovoznění uvedené stavby

Termín kontroly:  6.3.2008

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


13. Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  13/01/08

- souhlasí s předloženým provozním plánem příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na rok 2008 s celkovými předpokládanými zdroji ve výši 783 993 tis. Kč

- schvaluje způsob a dobu účetního odepisování majetku tak, jak je předloženo v Odpisovém plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. na rok 2008 (sloupec 3 a 4). Propočet ročních účetních odpisů činí 76 330 tis. Kč.

- schvaluje předložený rozpočet výnosů a nákladů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. na rok  2008 ve výši 428 880 tis. Kč

- schvaluje předložený plán tvorby a použití fondů a ostatních peněžních operací Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. na rok 2008

- stanovuje hodnotu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy na rok 2008“ ve výši 10,5 mil. Kč

- schvaluje předložený plán čerpání investičního fondu pro rok 2008 ve výši 471 177 tis. Kč

Termín kontroly:   6 3.2008

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


14. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce v letech 2008 - 2010 - smlouva o úvěru a smlouva o ručení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  14/01/08

- schvaluje uzavření smlouvy o úvěru mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 na „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce  2008 - 2010“ ve výši 250 mil. Kč 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o ručení mezi Karlovarským krajem a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 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 Operačního programu přeshraniční spolupráce v letech 2008 - 2010

Termín kontroly: 6.3.2008

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


15. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Technické zhodnocení hasičského automobilu CAS 40 – T-815 – 6 x 6 – Letištní speciál po rekonstrukci“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  15/01/08

- schvaluje realizaci výběrového řízení formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Technické zhodnocení hasičského automobilu CAS 40 – 
T-815 – 6 x 6 – Letištní speciál po rekonstrukci“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Technické zhodnocení hasičského automobilu CAS 40 – T-815 – 6 x 6 – Letištní speciál po rekonstrukci“
 
- schvaluje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen:  Ing. Jan Zborník 			- náhradník: Ing. Jiří Mutinský
- člen:  Ing. Václav Strachoň 		- náhradník: Ing. Irena Šteflová  
- člen:  Jaroslav Petráň (LKV s.r.o.) 	- náhradník: Miroslav Palečko (LKV s.r.o.) 
- člen:  Milan Forst (LKV s.r.o.)		- náhradník: Michal Topinka (LKV s.r.o.)
- člen:  Ladislav Zapf (HZS KK) 		- náhradník: Zdeněk Andrášek (HZS KK)

- pověřuje jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Ing. Václava Černého realizací výběrového řízení dle schválené formy a hodnotících kritérií a jmenováním schválených členů komise pro hodnocení nabídek 

Termín kontroly: 20.3.2008

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


16. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení obětí nacismu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  16/01/08

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro nestátní neziskovou organizaci Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje ve výši  45 000,- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a nestátní neziskovou organizací Sdružení obětí nacismu dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla podpisem smlouvy 

Termín kontroly: 6.3.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


17. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.1.2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  17/01/08

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.1.2008:

  A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 24.1.2008
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 24.1.2008
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Grantové schéma v rámci SROP – opatření 3.2 – Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí grantu uzavřenou s Romským Občanským Sdružením – Karlovy Vary 
6.	Poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2008
7.	Projekt ITACA – dodatek ke Smlouvě o financování projektu a aktualizace partnerské smlouvy
8. 	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce v letech 2008 - 2010 - smlouva o úvěru a smlouva o ručení
9.	Rozpočtová změna č. 326/2007
10.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007
11.	Informace o dotacích ve školství v roce 2007
12.	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
13.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 5/1, včetně části stavby silnice č. II/209, součástí a příslušenství, v  k.ú. Chranišov
14.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 2416/1 v  k.ú. Cheb
15.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 392/1 včetně stavby silnice, v  k.ú. Citice
16.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v  k.ú. Aš, Mokřiny a Nový Žďár
17.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1277 v k.ú. Mariánské Lázně
18.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 1898 na st.p.č. 2985, vč. st.p.č. 2985, v k.ú. Kraslice
19.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury
20. 	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
21.	Zapojení Karlovarského kraje do krajské úrovně prevence kriminality
22.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku
23.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví na provoz Centra substituční terapie
24.	Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
25.	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 na soutěže 
a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR
26.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008
27.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované  Karlovarským krajem na rok 2008 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi
28.	Různé
             		
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


18. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  18/01/08

- schvaluje příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v tabulce č. 1 dle návrhu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracování příslušných smluv 
o poskytnutí příspěvků organizacím uvedeným v tabulce č. 1 dle návrhu

- projednala příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje uvedené v tabulce č. 2 dle návrhu

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

Termín kontroly: 11.9.2008  

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

19. Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  19/01/08

- schvaluje poskytnutí neinvestičních finančních prostředků za účelem zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti v dané oblasti Karlovarskému hudebnímu divadlu ve výši 123 000,- Kč, Klubu Paderewski ve výši 100 000,- Kč a Divadlu Bez zábradlí ve výši 100 000,- Kč

- projednala poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 600 000,- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 600 000,- Kč a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s. ve výši 600 000,- Kč

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

Termín kontroly: 11.9.2008  

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


20. Zapojení Karlovarského kraje do krajské úrovně prevence kriminality

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  20/01/08

- souhlasí se zapojením Karlovarského kraje do krajské úrovně prevence kriminality v souladu 
se schválenou Strategií prevence kriminality na léta 2008 až 2011

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zapojení Karlovarského kraje do krajské úrovně prevence kriminality v souladu se schválenou Strategií prevence kriminality na léta 2008 až 2011

- schvaluje vytvoření pracovní skupiny prevence kriminality dle návrhu   

Termín kontroly:  6.3.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


21. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  21/01/08

- souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku dle návrhu
  
- ukládá předložit návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly:  6.3.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 



22. Pravidla Rady Karlovarského kraje pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  22/01/08

- schvaluje Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z  rozpočtu Karlovarského kraje – odbor zdravotnictví pro rok 2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


23. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví na provoz Centra substituční terapie

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  23/01/08

- bere na vědomí poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 300.000,-- Kč pro nestátním zdravotnické zařízení Božena Kalvasová – protialkoholní 
a protitoxikomanická poradna pro mladistvé, rodiče a blízké osoby, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary na provoz Centra substituční terapie

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 300.000,-- Kč pro nestátním zdravotnické zařízení Božena Kalvasová – protialkoholní a protitoxikomanická poradna pro mladistvé, rodiče a blízké osoby, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary na provoz Centra substituční terapie

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 300.000,-- Kč pro Boženu Kalvasovou na provoz Centra substituční terapie

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem 
a Boženou Kalvasovou po schválení poskytnutí příspěvku Zastupitelstvem Karlovarského kraje

Termín kontroly: 24.4.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


24. Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  24/01/08

- souhlasí se změnou č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu č. 6 Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Karlovarského kraje

Termín kontroly: 7.2.2008

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



25. Změna v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  25/01/08

- schvaluje s účinností od 1. února 2008 změnu čísla popisného v adrese místa, kde jsou poskytovány služby domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Odborné učiliště Horní Slavkov, z 357 31 Horní Slavkov, Kounice 8, na 357 31 Horní Slavkov, Kounice 613

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

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

Termín kontroly: 21.2.2008

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


26. Zřízení školské rady při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary a jmenování jejího člena

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  26/01/08

- schvaluje zřízení školské rady při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, s účinností 
od 10. ledna 2008

- vydává zřizovací listinu školské rady při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

- jmenuje Ing. Evu Cíchovou členkou školské rady při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, s účinností od 10. ledna 2008 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit zřizovací listinu školské rady k podpisu hejtmanovi a jmenovací dekret členky školské rady uvolněnému členu zastupitelstva 
Ing. Kamilu Řezníčkovi

Termín kontroly: 6.3.2008  
 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy   


27. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  27/01/08

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 v celkové výši 9.048.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto finančních příspěvků v celkové výši 9.048.000,-- Kč

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 v celkové výši 2.150.000,-- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 4.9.2008

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


28. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2008 a školská zařízení zřizované obcemi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  28/01/08

- souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2008 v celkové výši Kč 283.000,-- dle přílohy 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 22.5.2008 

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


29. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje  na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2008 a školská zařízení zřizované krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  29/01/08

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2008 v celkové výši Kč 98.000,-- dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit seznam schválených příspěvků, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a realizovat veškeré úkoly vyplývající z organizování soutěží

Termín kontroly: 22.5.2008 

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

30. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 na soutěže 
a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  30/01/08

- souhlasí  s uzavřením smluv o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení soutěží a přehlídek dětí a žáků s příspěvkovými organizacemi Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, a Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, v celkové výši 822 tis. Kč dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření výše uvedených smluv

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiály pro jednání zastupitelstva kraje  

Termín kontroly: 22.5.2008 

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


31a) Grantové schéma v rámci SROP – opatření 3.2 – Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí grantu uzavřenou s Romským Občanským Sdružením – Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  31/01/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení odstoupení od Smlouvy 
o poskytnutí grantu uzavřené mezi Karlovarským krajem a Romským Občanským Sdružením – Karlovy Vary dle návrhu

Termín kontroly: 3.4.2008

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


31b) Určení platu zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Aš  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  32/01/08

- bere na vědomí, že paní Mgr. Anna Židův jako zástupkyně ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Aš, která jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu činnosti, vykonává práva 
a povinnosti vyplývající z této funkce do doby jmenování nového ředitele

- určuje plat Mgr. Anně Židův, zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Aš, s účinností od 1. ledna 2008 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené 
se stanovením platu zástupkyně ředitele příspěvkové organizace

Termín kontroly: 21.2.2008

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

31c) Soudní spor JUDr. J. Vanke, správce konkurzní podstaty Hornické zdravotní zaměstnanecké pojišťovny, proti  Karlovarskému kraji o 500.300,00  Kč s příslušenstvím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  33/01/08

- schvaluje podat odvolání ve věci soudního sporu JUDr. J. Vanke, správce konkurzní podstaty Hornické zdravotní zaměstnanecké pojišťovny, proti  Karlovarskému kraji o 500.300,00  Kč s příslušenstvím

Termín kontroly: 10.7.2008

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


31d) Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  34/01/08

- ukládá vedoucímu odboru zdravotnictví předložit návrh na výběr externí auditorské firmy, která provede forenzní audit společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. za roky 2004 až 2007 
se zaměřením na smluvní vztahy, pracovní smlouvy a obchodní vztahy apod.

Termín kontroly: 20.3.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


