Usnesení z 8. jednání RKK dne 7.2.2008
7.2.2008		Strana 1 (celkem 21)
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 8. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. února 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:54 hodin 


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


usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.2.2008		RK  57/02/08
2.	Schválení použití znaku Karlovarského kraje pro projekt SPIMT 2008		RK  58/02/08
3.	Smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém 	RK  59/02/08
Karlovarského kraje v roce 2008
4.  	Změny zřizovací listiny Agentury projektového a dotačního managementu 	RK  60/02/08
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
5.	Uzavření Dohody o partnerství mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy	RK  61/02/08 
Vary s.r.o.
6.	„Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – DT Sokolov, odsouhlasení návrhu 	RK  62/02/08
smlouvy o partnerství na realizaci DT Sokolov
7.	„Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – DT Mariánské Lázně, odsouhlasení 	RK  63/02/08
návrhu smlouvy o partnerství na realizaci DT Mariánské Lázně a zadání zpracování 
projektové dokumentace pro vydání Stavebního povolení a dokumentace 
pro provedení stavby „Rekonstrukce Nádražního náměstí, Mariánské Lázně“ 
formou výzvy k podání nabídek na výběr zpracovatele „projektové dokumentace“
8.	„Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – DT Cheb, odsouhlasení návrhu 	RK  64/02/08
smlouvy o partnerství na realizaci DT Cheb a zadání zpracování projektové 
dokumentace pro vydání Územního rozhodnutí, Stavebního povolení 
a dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb“ 
formou výzvy k podání nabídek na výběr zpracovatele „projektové dokumentace“
9.	Prodej osobních vozidel, která jsou nepotřebná pro činnost KSÚS KK, p. o.	RK  65/02/08
10.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – záměr prodloužení podnájemní smlouvy s ČSA, a.s.	RK  66/02/08
11.	Rozpočtové změny								RK  67/02/08
12.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	RK  68/02/08
parcela č. 276/1 v k.ú. Citice
13.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  69/02/08
– část stavby silnice č. II/217 včetně pozemků, součástí a příslušenství, v k.ú. 
Hranice u Aše
14.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavební 		RK  70/02/08
parcela č. 2616/2 v k.ú. Nejdek
15.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1854 včetně 	staženo
pozemků parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, vše 
v k.ú. Cheb
16.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	RK  71/02/08
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
17.	Rozhodování o zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví 		RK  72/02/08
Karlovarského kraje, které jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic 
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, zrušení části usnesení
18.	Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby „Cheb – Klášter 	RK  73/02/08
– teplovodní napojení“ na p.p.č. 1792/1, k.ú. Cheb
19.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – automobil 		RK  74/02/08
Škoda Felicie Combi ve správě  příspěvkové organizace Integrované střední školy 
technické  a ekonomické Sokolov
20.	Souhlas s pokácením stromů v zahradě Domova pro osoby se zdravotním 		RK  75/02/08
postižením v Radošově
21.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje 			RK  76/02/08
Svazu důchodců ČR, Městské organizaci Karlovy Vary
22.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje 			RK  77/02/08
Městu Abertamy – I
23.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje 			RK  78/02/08
Městu Abertamy - II
24.    Žádosti o státní dotaci Ministerstva kultury ČR pro Galerii umění Karlovy Vary, 	RK  79/02/08
příspěvkovou organizaci a Galerii výtvarných umění v Chebu, příspěvkovou 
organizaci
25.	Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění 	RK  80/02/08
výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb
26.	Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Galerie umění 		RK  81/02/08
Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu a Galerie 4 - galerie fotografie
 – změna názvu
27.	Financování spoluúčasti Karlovarského kraje při příležitosti kongresu 		RK  82/02/08
latinskoamerických touroperátorů společnosti Atom - Omvesa pořádaného 
ve dnech 20. - 22. 2. 2008 v regionu Karlovy Vary
28.    Snížení kapacity Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří, začleněného 		RK  83/02/08
zařízení Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace  
29.	Projektový záměr „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast 		RK  84/02/08
poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012“
30.    Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví 		RK  85/02/08
Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje na celostátní kongres 
záchranných služeb s názvem Karlovarské dny PNP 2008
31.  	Vyjádření k oznámení záměru „Loket - sběrný dvůr na pozemku p.p.č. 654“	RK  86/02/08
32.	„Terénní úpravy v prostoru starého lomu na p.p.č. 117/1 v k.ú. Jindřichov“ 	RK  87/02/08
- vyjádření podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů 
na životní prostředí
33.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: 					RK  88/02/08
„Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s odpady 
v Karlovarském kraji“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
34.	Schválení výsledku výběrového řízení na externího koordinátora projektu 		RK  89/02/08
„Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“
35.	a) Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Sokolov	RK  90/02/08
b) Nové obory vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková 	RK  91/02/08
    organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná 
    škola Karlovy Vary
c)	 Pracovní cesta Rady pro rozvoj lidských zdrojů do Čínské lidové republiky	RK  92/02/08














	  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:

- RNDr. Petra Horkého
- Ing. Jiřího Červenku


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 35a)	- Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Sokolov	
bod č. 35b)	- Nové obory vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
bod č. 35c)	- Pracovní cesta Rady pro rozvoj lidských zdrojů do Čínské lidové republiky

Stažení z programu:
bodu č. 15)	- Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1854 včetně pozemků parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, vše v k.ú. Cheb


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.2.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  57/02/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.2.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení použití znaku Karlovarského kraje pro projekt SPIMT 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  58/02/08

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje pro projekt SPIMT 2008 v souvislosti s pořádáním 7. Celostátní konference s mezinárodní účastí

Termín kontroly: 3.4.2008

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  59/02/08

- schvaluje smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje dle návrhu

Termín kontroly:  3.4.2008 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


4. Změny zřizovací listiny Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  60/02/08

- souhlasí s návrhem změn zřizovací listiny příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, dle návrhu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změny zřizovací listiny Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace uvedené v Dodatku č. 1 zřizovací listiny, dle návrhu

- ukládá  vedoucímu odboru regionálního rozvoje Ing. arch. Jaromíru Musilovi předložit návrhy změn zřizovací listiny a Dodatek č. 1 zřizovací listiny Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
 
Termín kontroly: .24.4.200822

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


5. Uzavření Dohody o partnerství mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  61/02/08

- schvaluje uzavření Dohody o partnerství v projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 
2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 6.3.2008

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


6. „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – DT Sokolov, odsouhlasení návrhu smlouvy 
o partnerství na realizaci DT Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  62/02/08

- souhlasí s návrhem Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Sokolov na realizaci stavby DT Sokolov

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby 
ve spolupráci s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje projednal návrh Smlouvy o partnerství na realizaci DT Sokolov s Městem Sokolov a definitivní návrh Smlouvy předložil Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení

- souhlasí se zřízením samostatného účtu pro realizaci integrovaného projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – DT Sokolov

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby 
ve spolupráci s Odborem ekonomickým Krajského úřadu Karlovarského kraje a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje zajistil zřízení samostatného účtu pro realizaci integrovaného projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – DT Sokolov

Termín kontroly: 20.3.2008

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje a Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


7. „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – DT Mariánské Lázně, odsouhlasení návrhu smlouvy o partnerství na realizaci DT Mariánské Lázně a zadání zpracování projektové dokumentace pro vydání Stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce Nádražního náměstí, Mariánské Lázně“ formou výzvy k podání nabídek na výběr zpracovatele „projektové dokumentace“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  63/02/08

- souhlasí s vypracováním a podáním výzvy k podání nabídek na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby „Rekonstrukce Nádražního náměstí, Mariánské Lázně“

- ukládá Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje pro podání výzvy zpracovat:
	Zadání pro zpracování projektové dokumentace
	Výzvu zadavatele veřejné soutěže na podání nabídky

Vzorový návrh smlouvy o dílo na zpracování dokumentace
	Způsob hodnocení nabídek
a případně další nutné podklady

- souhlasí se zajištěním financování zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce Nádražního náměstí, Mariánské Lázně“ 
ze schváleného rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2008 na projektový záměr č. 3 – Dopravní terminály Karlovarského kraje (tabulka č. 3a – „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“) 

- souhlasí se zřízením samostatného účtu pro realizaci integrovaného projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – DT Mariánské Lázně

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby 
ve spolupráci s Odborem ekonomickým Krajského úřadu Karlovarského kraje a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje zajistil zřízení samostatného účtu pro realizaci integrovaného projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – DT Mariánské Lázně

- souhlasí s návrhem Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Mariánské Lázně na realizaci stavby DT Mariánské Lázně

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby 
ve spolupráci s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje projednal návrh Smlouvy o partnerství na realizaci DT Mariánské Lázně s Městem Mariánské Lázně a definitivní návrh Smlouvy předložil Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení

Termín kontroly: 20.3.2008

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje a Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


8. „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – DT Cheb, odsouhlasení návrhu smlouvy 
o partnerství na realizaci DT Cheb a zadání zpracování projektové dokumentace pro vydání Územního rozhodnutí, Stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb“ formou výzvy k podání nabídek na výběr zpracovatele „projektové dokumentace“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  64/02/08

- souhlasí s vypracováním a podáním výzvy k podání nabídek na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb“

- ukládá Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje pro podání výzvy zpracovat:
	Zadání pro zpracování projektové dokumentace
	Výzvu zadavatele veřejné soutěže na podání nabídky

Vzorový návrh smlouvy o dílo na zpracování dokumentace
Způsob hodnocení nabídek
a případně další nutné podklady

- souhlasí se zajištěním financování zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba dopravního terminálu Cheb“ ze schváleného rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2008 na projektový záměr č. 3 – Dopravní terminály Karlovarského kraje (tabulka č. 3a – „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“) 

- souhlasí se zřízením samostatného účtu pro realizaci integrovaného projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – DT Cheb

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby 
ve spolupráci s Odborem ekonomickým Krajského úřadu Karlovarského kraje a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje zajistil zřízení samostatného účtu pro realizaci integrovaného projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – DT Cheb

- souhlasí s návrhem Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Cheb na realizaci stavby DT Cheb

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby 
ve spolupráci s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje projednal návrh Smlouvy o partnerství na realizaci DT Cheb s Městem Cheb a definitivní návrh Smlouvy předložil Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení

Termín kontroly: 20.3.2008

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje a Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


9. Prodej osobních vozidel, která jsou nepotřebná pro činnost KSÚS KK, p. o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  65/02/08

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným movitým majetkem kraje“ pro prodej osobních vozidel SPZ 1K6 27-54 a SPZ 1K0 85-71 z majetku Karlovarského  kraje 

- souhlasí s navrhovaným způsobem prodeje osobních vozidel, která jsou nepotřebná pro činnost příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a s převodem finančních prostředků získaných tímto prodejem do investičního fondu organizace

Termín kontroly:  20.3.2008 

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


10. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – záměr prodloužení podnájemní smlouvy s ČSA, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  66/02/08

- souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 9 k podnájemní smlouvě mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a Českými aeroliniemi, a.s.

Termín kontroly: 20.3.2008

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


11. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  67/02/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 6/2008
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 232.659,-- Kč k poskytnutí bezúročné půjčky (neinvestice) do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění předfinancování projektu „Implementace nového vzdělávacího programu dalšího profesního vzdělávání se zaměřením na péči o veřejnou zeleň a travnaté sportovní plochy“,  v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělská škola Dalovice
 


Rozpočtovou změnu  č. 7/2008
- zapojení financování z Fondu cyklostezka Ohře ve výši 558.256,50 Kč (zůstatek 2007). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, přípravné a projektové práce projektu Cyklostezka Ohře, který je připravován k realizaci a financování z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 – dostupnost a dopravní obslužnost.

Rozpočtovou změnu č. 8/2008
- zapojení financování Fondu ITACA ve výši 308.861,24 Kč (zůstatek 2007) a zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 3.009.078,69 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu ITACA, financovaného v rámci 4. výzvy iniciativy EU INTERREG III.B CADSES.

Rozpočtovou změnu č. 9/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 24.000,-- Kč k zajištění výdajů na pohonné hmoty, mýtné, do odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši ± 920.000,-- Kč k zajištění výdajů na ostatní osobní výdaje a zákonné odvody a do odboru ekonomického ve výši ± 100.000,-- Kč k zajištění výdajů 
na cestovné, v rámci projektu ITACA, který byl  podán v rámci 4. výzvy iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES

Rozpočtovou změnu  č. 10/2008
- přesun  rozpočtových prostředků ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
do rozpočtu Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 43.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k vyplacení odměn za práci externích pracovníků v souvislosti s konáním Her III. zimní Olympiády dětí  a mládeže ČR ve Zlínském kraji ve dnech 27.1.-1.2.2008.

Rozpočtovou změnu  č. 11/2008
- zapojení financování Fondu profesního vzdělávání (zůstatek 2007) v celkové výši 7.293.480,06 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování grantových projektů OP RLZ a projektu administrace grantového schématu v rámci opatření 3.3 OP RLZ – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.

Rozpočtovou změnu  č.  12/2008
- zapojení financování z Fondu malé a střední podnikání 2004-06 (zůstatek 2007) ve výši 17.442.269,18 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, akce v rámci GS SROP, opatření 1.1 – Program 
na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje. Rozpis konečných uživatelů je v důvodové zprávě. 

Rozpočtovou změnu  č. 13/2008
- zapojení financování z Fondu podpora drobného podnikání 2004-06 ve výši 16.514.076,93 Kč (zůstatek 2007). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, akce v rámci GS SROP, opatření 1.1 – Podpora drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004-06. Soupis konečných uživatelů je v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu  č. 14/2008
- zapojení financování z  Fondu CR malé a střední podnikání, infrastruktura  ve výši 16.073.549,-- Kč (zůstatek 2007). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, akce v rámci GS SROP, podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).


Rozpočtovou změnu č. 15/2008
- zapojení financování z Fondu CR malé a střední podnikání, regionální služby II  (zůstatek 2007) celkem ve výši 3.945.808,48 Kč na výdaje Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění akcí v rámci grantového schématu v opatření 4.1 SROP – Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu, malí a střední podnikatelé,  v 1. kole výzvy (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 16/2008
- zapojení financování z Fondu CR veřejné subjekty, regionální služby II. celkem ve výši 13.899.133,90 Kč na výdaje Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění  akcí v rámci grantového schématu v opatření 4.1 SROP – Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu, veřejné subjekty v 1. kole výzvy (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu  č. 17/2008
- zapojení financování z Fondu podpora sociální integrace ve výši 41.569.802,18 Kč (zůstatek 2007). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, akce v rámci GS SROP, opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji. Rozpis konečných uživatelů je v důvodové zprávě. 

Rozpočtovou změnu č. 18/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Chebu celkem ve výši 6.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov 
pro seniory Spáleniště v Chebu na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřené smlouvy

Rozpočtovou změnu č. 19/2008
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 129.445,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření

Rozpočtovou změnu  č. 20/2008
- zapojení financování z Fondu studijní cesty do zemí EU ve výši 1.214.138,84 Kč (zůstatek 2007). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění projektu Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie, který 
je financován v rámci Programu celoživotního učení 2007-2013 Leonardo da Vinci, do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu  č. 21/2008
- zapojení financování z  Fondu veletrhy cestovního ruchu 2008 ve výši 1.333.618,32 Kč  k zajištění výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění projektu Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2008, který byl schválen v rámci 2. výzvy GS SROP, priority  4 – Rozvoj cestovního ruchu, podopatření 4.1.2 – Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu pro veřejné subjekty

Rozpočtovou změnu  č.  22/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 476.500,-- Kč zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje roku 2007, a to do rozpočtu Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 466.500,-- Kč a 
do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 10.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově vázané na úhradu výdajů spojených s konáním 4. Národní konference kvality v Karlových Varech ve dnech 23.- 25.1.2008. 

Rozpočtovou změnu č.  23/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 11.400,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Chebu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb 
na zřízení společensky účelných pracovních míst pro období od 1.12.2007 do 30.11.2008

Rozpočtovou změnu  č. 24/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční prostředky pro Policii České republiky – správu Západočeského kraje v Plzni na nákup vybavení pro policejní jednotku potápěčů dislokovanou v Karlovarském kraji.

Rozpočtovou změnu č. 25/2008
-  navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 126.991,50  Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost České rybářství, s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně

Termín kontroly: 6.3.2008

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  68/02/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 276/1 o výměře 1.167 m2, v k.ú. a obci Citice, formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, zastoupenou předsedou představenstva Ing. Františkem Štěpánkem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 116.700,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a 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: 2.10.2008

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


13. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/217 včetně pozemků, součástí a příslušenství, v k.ú. Hranice u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  69/02/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 3889/4 o výměře cca 214 m2, část pozemkové parcely č. 3925/2 o výměře cca 12574 m2, pozemkovou parcelu č. 3989/1 
o výměře 10369 m2 a pozemkovou parcelu č. 3925/1 o výměře 4206 m2 včetně části stavby silnice 
č. II/217 o předpokládané délce 3,1 km, všech součástí a příslušenství, v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných pozemků, části stavby silnice, součástí a příslušenství, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a Městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice, IČ 00253961, zastoupeným starostou města Ing. Janem Hýblem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely nebo jejich části, včetně stavby silnice, součástí a příslušenství, 
na své úřední desce, tj. do 10.3.2008, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Hranice. Přesná výměra částí parcel bude určena 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

- souhlasí a 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:  2.10.2008

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


14. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. 2616/2 
v k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  70/02/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavební parcelu č. 2616/2 o výměře 16 m2, v k.ú. a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností A+R s.r.o., se sídlem Jirny 353, PSČ 250 90, IČ 267 46 000, zastoupenou panem Klausem Schneiderem, jednatelem společnosti a Ing. Pavlem Kebískem, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.000 Kč/m2, tj. 16.000,- Kč + 2.500,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 
18.500,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto stavební parcelu na své úřední desce, tj. do 10.3.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti A+R s.r.o. s připomínkou uvedenou v zápise

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- souhlasí a 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: 2.10.2008

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


15. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1854 včetně pozemků parc. 
č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, vše v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


16. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  71/02/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 3149/2 v k.ú. Bečov nad Teplou, silnice č. III/19824 ve prospěch paní Marie Jarošové dle silničního plánku (umístění kanalizační přípojky 
do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 6.426,- Kč, dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 160 v k.ú. Bukovany u Sokolova,  
p.č. 262/1 a p.č. 720/1 v k.ú. Habartov, silnice č. III/21235 ve prospěch Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska dle silničního plánku (umístění kanalizace do silničního pozemku), a to 
za celkovou jednorázovou úhradu 33.550,- Kč, dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 328/05/04 ze dne 12.5.2004

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 407/2 v k.ú. Olšová Vrata, silnice 
č. III/20811 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. dle geometrického plánu č. 671-9/2007 ze dne 20.3.2007 (umístění kabelu VN do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 12.600,- Kč, dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 87/02/02 ze dne  14.2.2002

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1706 v k.ú. Sokolov, silnice č. III/2099 ve prospěch ZČP Net, s.r.o. dle silničního plánku (umístění přípojky plynu do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč, dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne  5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 584/9 v k.ú. Potočiště, silnice 
č. III/21224 a p.č. 597/1 v k.ú. Potočiště, silnice č. III/0218 ve prospěch České republiky – Ministerstvo dopravy ČR dle geometrického plánu č. 75-25/2007 ze dne 19.4.2007 (umístění přípojky elektrické energie k portálu elektronického mýtného na silnici R06 152,7 km do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 12.518,80 Kč, dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1824/2 v k.ú. Oloví, silnice č. III/21042 ve prospěch Sokolovské vodárenské s.r.o. dle geometrického plánu č. 338-3561/2006 ze dne 13.3.2007 (umístění vodovodu a kanalizace do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
19.278,- Kč, dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2039/1 v k.ú. Krásný Les, silnice 
č. III/2236 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. dle geometrického plánu č. 248-25/2007 ze dne 30.7.2007 (umístění kabelu NN do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 3.600,- Kč, 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 328/05/04 ze dne  12.5.2004

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1341/1 v k.ú. Bor u Karlových Var, silnice č. III/22129 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. dle geometrického plánu č. 383-119/2006 ze dne 27.12.2006 a č. 391-27/2007 ze dne 11.5.2007 (umístění kabelu NN do silničního pozemku), a to 
za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč, dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných  smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  15.5.2008

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


17. Rozhodování o zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje, které jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, zrušení části usnesení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  72/02/08

- zrušuje část usnesení č. RK 31/01/03 ve znění: 

-  pověřuje na základě ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, statutární orgán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje rozhodováním 
o zřizování věcných břemen sjednávaných v souvislosti se stavbou nebo provozem sítí technického vybavení, uzavíráním a podpisem smluv o zřízení věcných břemen, včetně podání návrhu na zápis do katastru nemovitostí u místěn příslušného katastrálního úřadu a ostatních úkonů nezbytných pro uzavření těchto smluv
- ukládá odboru majetkoprávnímu pololetně informovat Radu Karlovarského kraje 
o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene vždy v termínech k 30.06 a 
k 31.12. běžného roku
-  ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje průběžně podávat odboru majetkoprávnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje informaci o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene

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


18. Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby „Cheb – Klášter – teplovodní napojení“ na p.p.č. 1792/1, k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  73/02/08

- schvaluje uzavření „Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby „Cheb – Klášter – teplovodní napojení“ na p.p.č. 1792/1, k.ú. Cheb, obec Cheb. Smlouva bude uzavřena mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. (jako stranou povinnou) a společností TEREA Cheb s.r.o. (jako stranou oprávněnou). Za omezení vlastnického práva bude povinnému uhrazena finanční náhrada ve výši 41.000,- Kč.

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje udělit předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. plnou moc k uzavření „Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby „Cheb – Klášter – teplovodní napojení“  p.p.č. 1792/1, k.ú. Cheb

Termín kontroly:  24.4.2008

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


19. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – automobil Škoda Felicie Combi 
ve správě příspěvkové organizace Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  74/02/08

- schvaluje prodej movitého majetku – osobního automobilu Škoda Felicie Combi 1,3 LXi KVJ 29-34, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, jako prodávajícím na jedné straně a fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění Ing. Vjačeslavem Kandybou, Autobazar Kandyba Sokolov, jako vykupujícím na straně druhé, za cenu 17.000,- Kč, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje 
do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky ve výši 17.000,- Kč získané prodejem zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

Termín kontroly:   6.3.2008
  
Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel Integrované střední škola technické a ekonomické Sokolov


20. Souhlas s pokácením stromů v zahradě Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  75/02/08

- souhlasí s pokácením celkového počtu 16 ks stromů rostoucích v zahradě Domova pro osoby 
se zdravotním postižením v Radošově, na pozemkové parcele č. 437/2, k.ú. Radošov u Kyselky
 
- ukládá Majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, požádat Obecní úřad 
v Kyselce o vydání povolení kácení

Termín kontroly:  20.3.2008

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


21. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Svazu důchodců ČR, 
Městské organizaci Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  76/02/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, 2 ks použitých počítačů s příslušenstvím,  které jsou ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a Svazem důchodců ČR, Městskou organizací Karlovy Vary

- ukládá vedoucímu Majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje připravit darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a Svazem důchodců ČR, Městskou organizací Karlovy Vary 

Termín kontroly: 3.4.2008

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


22. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Abertamy – I

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  77/02/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje 10 ks elektrických přímotopů, které jsou 
ve správě Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek Městu Abertamy, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a Městem Abertamy

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek uzavřít s Městem Abertamy darovací smlouvu

Termín kontroly: 24.4.2008

Zodpovídá: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek


23. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Abertamy - II

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  78/02/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje 1 ks saunovacích kamen, 7 ks pracovních stolů, 1 ks kovové rohože, které jsou ve správě Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek Městu Abertamy, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a Městem Abertamy

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek uzavřít s Městem Abertamy darovací smlouvu

Termín kontroly: 24.4.2008

Zodpovídá: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek


24. Žádosti o státní dotaci Ministerstva kultury ČR pro Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci a Galerii výtvarných umění v Chebu, příspěvkovou organizaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  79/02/08

- souhlasí s podáním předložených žádostí o státní dotaci  na Ministerstvo kultury ČR. Pro Galerii umění Karlovy Vary příspěvkovou organizaci dvě žádosti s celkovými náklady na projekty ve výši 
514 500,-  Kč a Galerii výtvarného umění v Chebu, příspěvkovou organizaci jednu žádost s celkovým nákladem na projekt ve výši 726 000,- Kč.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto tří žádostí o dotaci
 
Termín kontroly: 7.8.2008

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


25. Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  80/02/08

- souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb v celkové výši 1 856 000,- Kč

- doporučuje tuto dotaci Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 3.4.2008

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


26. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu a Galerie 4 - galerie fotografie – změna názvu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  81/02/08

- projednala znění dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu a Galerie 4 - galerie fotografie

- doporučuje je Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 7.8.2008

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


27. Financování spoluúčasti Karlovarského kraje při příležitosti kongresu latinskoamerických touroperátorů společnosti Atom - Omvesa pořádaného ve dnech 20. - 22. 2. 2008 v regionu Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  82/02/08

- souhlasí s navýšením finančního podílu kraje na zajištění kongresu Atom – Omvesa o 130 000,00 Kč

Termín kontroly: 20.3.2008

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





28. Snížení kapacity Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří, začleněného zařízení Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  83/02/08

- schvaluje přechodné snížení kapacity Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří, začleněného zařízení Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace po dobu rekonstrukce objektu „B“ na 116 lůžek takto: pro sociální službu domova pro seniory 70 lůžek, sociální službu domov 
pro osoby se zdravotním postižením 10 lůžek a sociální službu domov se zvláštním režimem 36 lůžek

Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá:  Ing. Václav Jakl, ředitel Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, p.o.


29. Projektový záměr „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  84/02/08

- schvaluje projektový záměr „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období  let 2008-2012“

- schvaluje podání žádosti Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období  let 2008-2012 na MPSV ČR

- ukládá vedoucí odboru sociálních věcí připravit Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období  let 2008-2012 a zajistit jeho realizaci

- zmocňuje hejtmana Karlovarského kraje k podpisu žádosti o finanční podporu z OP LZZ 
na Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 a k vykonání právního aktu o poskytnutí jeho finanční podpory z OP LZZ

Termín kontroly:   6.3.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


30. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje na celostátní kongres záchranných služeb s názvem Karlovarské dny PNP 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  85/02/08

- schvaluje poskytnutí příspěvku Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje ve výši 200.000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním celostátního kongresu záchranných služeb s názvem Karlovarské dny PNP 2008

Termín kontroly: 4.9.2008 

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 

31. Vyjádření k oznámení záměru „Loket - sběrný dvůr na pozemku p.p.č. 654“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  86/02/08

- projednala  oznámení záměru „Loket - sběrný dvůr na pozemku p.p.č. 654“ a vydává toto vyjádření: 

Zřízení a provozování sběrného dvora je žádoucí z hlediska plnění povinností stanovených zákonem o odpadech a vede k naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje. Další posuzování záměru není požadováno.

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


32. „Terénní úpravy v prostoru starého lomu na p.p.č. 117/1 v k.ú. Jindřichov“ - vyjádření podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  87/02/08

- projednala oznámení záměru „Terénní úpravy v prostoru starého lomu na p.p.č. 117/1 v k.ú. Jindřichov“ a vydává toto vyjádření: 

Záměr nebude mít negativní vliv na životní prostředí v Karlovarském kraji. Další posuzování záměru není požadováno.

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


33. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s odpady v Karlovarském kraji“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  88/02/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s odpady v Karlovarském kraji“ s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s odpady v Karlovarském kraji“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Vít Venhoda		- náhradník: Ing. Viktor Kudláček
- člen:  Ing. Zdeňka Čtvrtečková	- náhradník: Ing. Jaroslav Podlešák
- člen:  Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Ing. Václav Strachoň

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Ing. Luboš Orálek		- náhradník: Ing. Kamil Řezníček
- člen:  Mgr. Ellen Volavková	- náhradník: RNDr. Tomáš Vylita
- člen:  RNDr. Jaroslav Růžička	- náhradník: Ing. Jiří Behenský
- člen:  Ing. Josef Malý		- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen:  Ing. Eliška Vršecká		- náhradník: Ing. Viktor Kudláček

Termín kontroly: 24.4.2008

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


34. Schválení výsledku výběrového řízení na externího koordinátora projektu „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  89/02/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na „Zabezpečení činností koordinátora projektu „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Stratman & Associates, s. r. o., Karlovy Vary s nabídkovou cenou 799.680,- Kč včetně DPH.

- pověřuje vedoucího odboru informatiky, Ing. Ivana Kocmicha podpisem smlouvy s vybraným uchazečem

Termín kontroly: 6.3.2008

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


35a) Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  90/02/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: kameru SONY SNC-RZ30P, PC-HP nx9005 a software MILLESTONE-1, tj. mobilního kamerového systému Městu Sokolov formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a Městem Sokolov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje: kameru SONY SNC-RZ30P, PC-HP nx9005 a software MILLESTONE-1, 
tj. mobilního kamerového systému Městu Sokolov formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a Městem Sokolov

Termín kontroly:  3.4.2008

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


35b) Nové obory vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  91/02/08

- schvaluje s účinností od 1. března 2008 nové obory vzdělání včetně formy vzdělávání a nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary,
 
75-41-M/012 	Výchovná a humanitární  činnost – sociálně výchovná činnost
			denní forma vzdělávání				136 žáků

75-41-M/013	Výchovná a humanitární činnost – sociálně administrativní činnost
			denní forma vzdělávání				136 žáků

- 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: 22.5.2008

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


35c) Pracovní cesta Rady pro rozvoj lidských zdrojů do Čínské lidové republiky 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  92/02/08

- souhlasí s účastí představitelů Karlovarského kraje na pracovní cestě Rady pro rozvoj lidských zdrojů 
do Čínské lidové republiky ve dnech 7. 4. 2008 až 15. 4. 2008 realizované na základě zvacího dopisu ředitele Shenyang international exchange centre for education

Zodpovídá: Ing. Kamil Řezníček, uvolněný člen zastupitelstva 


