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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 3. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 17. ledna  2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:30 do 9:50 hodin 


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


usnesení č.


  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání

  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 17.1.2008			RK  36/01/08
  2.	Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci: „Modernizace letiště 		RK  37/01/08
	Karlovy Vary – III. etapa“ 	
  3.	Internetový portál pro investory v Karlovarském kraji				RK  38/01/08
  4.	Žádost o výjimku z úhrady pojistného – Golfer s.r.o.				RK  39/01/08 
  5.	Změna závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění 	RK  40/01/08
	základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje
  6.	Rozpočtové změny								RK  41/01/08
  7.	Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje					RK  42/01/08
  8.	Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce 		RK  43/01/08
	za období od 1.7.2007 do 	31.12.2007 
  9.	Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje 		RK  44/01/08
	vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení 
	o opravě chybného údaje katastru 	nemovitostí, digitalizace katastrální mapy 
	a obnovy katastrálního operátu 
10.	Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 	RK  45/01/08
	pro období 2007 – 2013 na projekt Implementace a péče o území soustavy 
	NATURA 2000 v Karlovarském kraji 
11.	Zpráva o stavu odborné kvalifikace učitelů středních škol, jejichž činnost 		RK  46/01/08
	vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem
12.	Změna zařazení do platových tříd ředitelů příspěvkových organizací 		RK  47/01/08
	vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
	Karlovarským krajem 
13.	Pravidla pro Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně 		RK  48/01/08
	patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2008
14. 	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Aš a určení jeho platu	RK  49/01/08 15.	Vzdání se funkce vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství		RK  50/01/08
16a)	Darovací smlouva uzavřená mezi Karlovarským krajem a Karlovarskými 		RK  51/01/08
	minerálními vodami a.s.
16b)	Záměr úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje  		RK  52/01/08
	od Města 	Karlovy Vary pro potřeby Obchodní akademie, Středního odborného 
	učiliště stravování a služeb a Střední odborné školy stavební















						
           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:

Rozšíření programu o:

bod č. 16 a)	Darovací smlouva uzavřená mezi Karlovarským krajem a Karlovarskými minerálními 
		vodami a.s.

bod č. 16 b)	Záměr úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje  od Města 		Karlovy Vary pro potřeby Obchodní akademie, Středního odborného učiliště 			stravování a služeb a Střední odborné školy stavební



1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.1.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  36/01/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.1.2008
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



2. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary 
– III. etapa“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  37/01/08

- schvaluje dodatek č. 3 smlouvy na realizaci stavby mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružení Letiště Karlovy Vary – III. etapa, účastníků sdružení Stavby silnic a železnic, a.s., Národní třída 10, 113 19 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4  

- schvaluje uzavření Dodatku smlouvy č. 3 na realizaci stavby mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružení Letiště Karlovy Vary – III. etapa, účastníků sdružení Stavby silnic a železnic, a.s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4
 
Termín kontroly: 20.3.2008

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


3. Internetový portál pro investory v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  38/01/08

- schvaluje finanční příspěvek pro Okresní hospodářskou komoru Cheb ve výši 70 000,- Kč na správu Internetového portálu pro investory v Karlovarském kraji a 40 000,- Kč určených pro jeho dokončení

- schvaluje Smlouvu o dílo a Mandátní smlouvu o správě webových stránek dle návrhu 
Termín kontroly: 12.6.2008 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



4. Žádost o výjimku z úhrady pojistného – Golfer s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  39/01/08

- schvaluje výjimku z úhrady pojistného věcí movitých zapůjčených společnosti Golfer, s.r.o., 
IČ 61168289, se sídlem Kolová 194 do 30.11.2008 pro zabezpečení činnosti manažera území v rámci Projektu partnerství pro budoucnost 

- schvaluje návrh Dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce pro Projekt partnerství pro budoucnost 
ev. č. M 003/2006 ze dne 31.1.2006 dle návrhu
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
	        Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 		        Karlovarského kraje, p.o.



5. Změna závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  40/01/08

- bere na vědomí žádost dopravce Věry Havlovičové o ukončení smlouvy ev. č. 118/2006 dohodou ke dni 31.1.2008

- schvaluje změnu v „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“, dle návrhu

- schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy ev. č. 118/2006, o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Věra Havlovičová, dle návrhu 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě ev. č. 113/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu 
Termín kontroly: 6.3.2008
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, pověřen vedením odboru dopravy a silničního hospodářství 



6. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  41/01/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 1/2008

 - přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 4.926.377,-- Kč odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky byly schváleny usnesením č. ZK 293/12/07 ze dne 13.12.2007 pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních  projektů v roce 2008 (rozpis na jednotlivé příjemce a projekty jsou přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 2/2008
 
- zapojení financování Fondu programů regionálních orgánů ve výši 23.100,-- Kč (část zůstatku 2007). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Partnerství pro budoucnost, podaného v rámci 
1. výzvy SROP, priority 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3.

Rozpočtovou změnu č. 3/2008

- zapojení financování z Fondu letiště II. ve výši 33.614.722,86 Kč na výdaje odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
k realizaci projektu „Modernizace letiště – III. etapa, 1. část“. Projekt bude financován za pomoci Finančního mechanismu EHP/Norska.

Rozpočtovou změnu č.  4/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 105.000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to pro První české gymnázium Karlovy Vary v částce 95.000,-- Kč na pokrytí částečných nákladů souvisejících s pořádáním Ústředního kola fyzikální olympiády v Karlových Varech a pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary v částce 10.000,-- Kč na úhradu částečných nákladů souvisejících s pořádáním celostátní soutěže v recitaci žáků a studentů zdravotnických škol.
Termín kontroly: 21.2.2008

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování






7. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  42/01/08

- schvaluje plány práce:

			Komise dopravní
			Komise pro životní prostředí
			Komise pro tělovýchovu a sport
			Komise pro vnější vztahy
			Komise pro likvidaci nepotřebného majetku
			Komise pro posuzování žádostí o financování ze státního rozpočtu
			Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch
Zodpovídá: předsedové komisí Rady Karlovarského kraje



8. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 1.7.2007 do 31.12.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  43/01/08

- bere na vědomí informaci o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce uzavřených                       za období od 1.7.2007 do 31.12.2007 na základě působnosti majetkoprávního odboru dle předloženého návrhu

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




9. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  44/01/08

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
                     příspěvkové organizace







10. Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí pro období  2007 – 2013 na projekt Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  45/01/08

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 na projekt Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji
Termín kontroly:  5.6.2008 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 



11. Zpráva o stavu odborné kvalifikace učitelů středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  46/01/08

- projednala Zprávu o stavu odborné kvalifikace učitelů středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, k 30. září 2007 (dále jen „zpráva“) dle návrhu   

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu seznámit ředitele příspěvkových organizací se zprávou a předložit radě kraje další zprávu dle stavu k 30. září 2008 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací přijmout v personální oblasti opatření za účelem snížení počtu nekvalifikovaných učitelů s možností využití východisek uvedených ve zprávě

Termín kontroly:  20.3.2008 

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



12. Změna zařazení do platových tříd ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  47/01/08

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy Mgr. Hany Jandíkové, ředitelky příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov a Ing. Valentina Cenova, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov, s účinností od 1. února 2008 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou zařazení ředitelů příspěvkových organizací do platových tříd
Termín kontroly: 6.3.2008

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

13. Pravidla pro Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  48/01/08

- schvaluje Pravidla pro Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2008 dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly vyplývající z Pravidel pro Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí 
a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2008          
Termín kontroly: 13.6.2008
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  



14.  Jmenování ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Aš a určení jeho platu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  49/01/08

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Aš dle návrhu 

- jmenuje Mgr. Annu Židův na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Dětský domov Aš 
s účinností od 1. února 2008  

- určuje plat Mgr. Anně Židův podle platového výměru dle návrhu
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Mgr. Anny Židův na pracovní místo a určením jejího platu
Termín kontroly: 21.2.2008  
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 



15. Vzdání se funkce vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  50/01/08

- bere na vědomí vzdání se funkce vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Milana Nováka dnem 31.12.2007

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se vzdáním se funkce

Termín kontroly: 21.2.2008
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu



16 a) Darovací smlouva uzavřená mezi Karlovarským krajem a Karlovarskými minerálními vodami a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  51/01/08

- schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskými minerálními vodami a.s. dle návrhu
Termín kontroly: 6.3.2008
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 



16 b) Záměr úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje od Města Karlovy Vary pro potřeby Obchodní akademie, Středního odborného učiliště stravování a služeb 
a Střední odborné školy stavební

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  52/01/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje úplatně nabýt následující nemovitosti:

	budova č. p. 1312 – občanská vybavenost na pozemku p. č. st. 2739, pozemek p. č. st. 2739 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2776 m², pozemek p. č. 2738 – ostatní plocha o výměře 980 m², pozemek p. č. 2740 – ostatní plocha o výměře 261 m², pozemek p. č. 2745 – ostatní plocha o výměře 731 m², vše v k. ú. Karlovy Vary - OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, se sídlem Bezručova 17, 360 01 Karlovy Vary


	budova č. p. 159 – občanská vybavenost na pozemku p. č. st. 88, pozemek p. č. st. 88 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 650 m², pozemek p. č. 89/2 – ostatní plocha o výměře 770 m², pozemek p. č. 90/2 – ostatní plocha o výměře 232 m², vše v k. ú. Karlovy Vary - Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, se sídlem Ondřejská 56, 360 21  Karlovy Vary


	budova č. p. 1122 – objekt k bydlení na pozemku p. č. st. 1466, pozemek p. č. st. 1466 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 787 m² včetně stavby /garáže/ bez č. p. postavené na pozemku p. č. st. 1466 - Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, se sídlem Sabinovo nám. 16, 360 09  Karlovy Vary


za cenu dle znaleckého posudku s možností proinvestovat předmětnou částku do 31.12.2013 až do výše 99%. Před podpisem kupní smlouvy bude zaplacena část kupní ceny ve výši 1% z vyhláškové ceny. V kupní smlouvě budou zapracovány podmínky: využití budov pro školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj a předkupní právo města Karlovy Vary za stejných podmínek.
Termín kontroly: 22.5.2008

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

