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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 11. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 18. února  2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 10:35 hodin 


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


usnesení č.


  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání

  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 18.2.2008			RK  98/02/08
  2.	Návrh na rozdělení neinvestičního příspěvku jednotkám sborů dobrovolných 	RK  99/02/08
	hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje k uhrazení nákladů jednotek 
	spojených se zásahy mimo jejich územní obvod
  3.	Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotek sboru dobrovolných 	RK 100/02/08
	hasičů obcí Karlovarského kraje
  4.	Poskytnutí účelové finanční dotace na pokrytí části nákladů spojených s konáním 	RK 101/02/08
	celostátního odborného semináře „Veřejná prostranství, veřejné 
	prostory, sídelní zeleň, krajina v 	územním plánování“ ve Františkových Lázních 
  5.	Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné osobní 	RK 102/02/08
	dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravcem Autobusy 
	Karlovy Vary, a.s.
  6.	Stanovení odměny ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba 	RK 103/02/08
silnic Karlovarského kraje, p.o. – II. pol. 2007
  7.	Stanovení odměny ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 	RK 104/02/08
dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pol. 2007
  8.	Stanovení odměny jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 		RK 105/02/08
– II. pol. 2007
  9.		Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „II/209 		RK 106/02/08
	Rekonstrukce silnice - průtah Nové Sedlo – Chranišov“, „II/213 Rekonstrukce 
	silnice - průtah Skalná“ a „II/221 Rekonstrukce silnice Hroznětín – Merklín“
10.	Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		RK 107/02/08
	Karlovarského kraje za rok 2007
11.	Žádost o poskytnutí dotace v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA 		RK 108/02/08
na realizaci akce „II/217 Rekonstrukce silnice - průtah Aš, 4. a 5. etapa“ 
12.	Poskytnutí studie „Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení 		RK 109/02/08
otázky datového zúčtovacího centra“ subjektu Rozvojový dopravní svaz, 
občanské sdružení
13.	2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 		RK 110/02/08
dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“
14.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Záměr uzavření podnájemní smlouvy			RK 111/02/08
15.	Rozpočtové změny								RK 112/02/08
16.	Změna přílohy č. 6 Smlouvy o používání elektronického bankovnictví mezi 	RK 113/02/08
	Karlovarským krajem a Raiffeisenbank a.s.
17. 	Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2008			RK 114/02/08
18.	Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 		RK 115/02/08
	investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
19.	Poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětský domov Aš, 	RK 116/02/08
	Na Vrchu 26 na dofinancování 2. etapy rekonstrukce objektu v Sadové ulici 
20.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.3.2008	RK 117/02/08
21.	Schválení demolice objektu bývalých armádních garáží na pozemku 		RK 118/02/08
	č. 527/56 v areálu KÚ KK 
22.	Návrh na novelu směrnice ředitele č. SE 01/2005 – Postup při sjednávání 		RK 119/02/08
	a uzavírání smluv Karlovarským krajem a jejich evidenci
23.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1854 včetně 	RK 120/02/08
	pozemků parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, 
	vše v k.ú. Cheb
24.	Souhlas s pokácením stromů - Integrovaná střední škola Cheb			RK 121/02/08
25.	Souhlas s pokácením stromů – Karlovarská krajská nemocnice a.s., 		RK 122/02/08
	nemocnice Sokolov
26.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Petru Gabčovi, 	RK 123/02/08
	Příkrá 39, Aš
27.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení movitého 	RK 124/02/08
	majetku ze Střední odborné školy Kynšperk nad Ohří na Střední školu 
	živnostenskou Sokolov
28.	Revokace části usnesení č. RK 467/06/07 ze dne 20.6.2007 – Prodej nemovitosti 	RK 125/02/08
	v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 na st.p.č. 407/2, včetně 
	st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek
29.	Uzavření dodatků č. 7 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, 		RK 126/02/08
	havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu 
	způsobenou provozem vozidla č. 3060239657: vyúčtování k 31.12.2007
30.	Prominutí uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinností 		RK 127/02/08
	příjemců příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních 
	aktivit v roce 2007
31. 	Žádost o finanční  podporu akce Křesadlo 2007					RK 128/02/08
32.	Příprava bezpečnostního zajištění předsednictví ČR v Radě EU – informace	RK 129/02/08
33.	Odpověď na vyjádření místní organizace LOK – SČL v Sokolově			RK 130/02/08
34.	Petice za odvrácení personální a hospodářské krize v Karlovarské krajské 		RK 131/02/08
	nemocnici a.s. 
35.	Petice lékařů I. polikliniky s.r.o., nám. Dr. M. Horákové 8 a jejich pacientů	RK 132/02/08
36.	Účast Karlovarského kraje na projektu Přírodní a kulturní dědictví: 		RK 133/02/08
	„Živé nivy v česko-saském Vogtlandu“
37.	Vyjádření k oznámení záměru „RECENT Tisová - zařízení pro sběr 		RK 134/02/08
	a výkup odpadů“
38.	Vyjádření k oznámení záměru „Změna Zvláštního dobývacího prostoru 		RK 135/02/08
	(ZvlDP) Krásno I a těžba“
39.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 	RK 136/02/08
	za školní rok 2006/2007
40.	Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 			RK 137/02/08
	Karlovarského kraje
41.	Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	RK 138/02/08
	a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

42.	Různé

		









				
           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:

-  RNDr. Petra Horkého
-  Ing. Luboše Orálka


B)  Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.2.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  98/02/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.2.2008
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Návrh na rozdělení neinvestičního příspěvku jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje k uhrazení nákladů jednotek spojených se zásahy mimo jejich územní obvod

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  99/02/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku pro jednotky SDH vybraných měst a obcí Karlovarského kraje k uhrazení nákladů spojených se zásahy mimo jejich územní obvod a to v celkové výši 21 151,66 Kč dle přiloženého rozpisu
Termín kontroly:  3.4.2008 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení


3. Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  100/02/08

- ukládá ekonomickému odboru zajistit dofinancování reprodukce požární techniky

- schvaluje výjimku ze schválných pravidel pro poskytování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje přidělit příspěvek na reprodukci nové požární techniky obcím Chodov, Luby, Ostrov, Březová u Sokolova, Pernink ve výši celkové částky 5.000 000,- Kč

Termín kontroly:  24.4.2008 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení


4. Poskytnutí účelové finanční dotace na pokrytí části nákladů spojených s konáním celostátního odborného semináře „Veřejná prostranství, veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina 
v územním plánování“ ve Františkových Lázních 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  101/02/08

- schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 50 000,- Kč pro Asociaci pro urbanismus 
a územní plánování České republiky na pokrytí části nákladů spojených s konáním celostátního odborného semináře „Veřejná prostranství, veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina 
v územním plánování“ ve Františkových Lázních a uzavření smlouvy jako právního úkonu 
o poskytnutí účelové finanční dotace
Termín kontroly: 16.10.2008
Zodpovídá:  Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


5. Uzavření Dodatku č.1 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  102/02/08

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu 

Termín kontroly: 20.3.2008
Zodpovídá: Ing. Milan Novák,  pověřený  zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního 	        hospodářství


6. Stanovení odměny ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – II. pol. 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  103/02/08

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje Petru Želechovskému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 20.3.2008
Zodpovídá:	Ing. Milan Novák, pověřený zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství 



7. Stanovení odměny ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pol. 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  104/02/08

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje Mgr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 20.3.2008
Zodpovídá:	Ing. Milan Novák, pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství 


8. Stanovení odměny jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pol. 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  105/02/08

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Ing. Václavu Černému ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 20.3.2008 
Zodpovídá:	Ing. Milan Novák,  pověřený zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství 


9. Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „II/209 Rekonstrukce silnice - průtah Nové Sedlo – Chranišov“, „II/213 Rekonstrukce silnice - průtah Skalná“ 
a „II/221 Rekonstrukce silnice Hroznětín – Merklín“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  106/02/08

- schvaluje zadání veřejných zakázek:
„II/209 Rekonstrukce silnice – průtah Nové Sedlo - Chranišov“
„II/213 Rekonstrukce silnice – průtah Skalná“
„II/221 Rekonstrukce silnice Hroznětín - Merklín“
         formou otevřeného řízení

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedených veřejných zakázek nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100%

- jmenuje členy hodnotící komise, a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka, pro všechny výše uvedené veřejné zakázky:
1. člen: Ing. Radomil Gold               1. náhradník: Radomil Havrda
2. člen: Ing. Karel Jakobec               2. náhradník: René Bolvari
3. člen: Ing. Václav Hanzl                3. náhradník: Bc. Tomáš Hybner
4. člen: Ing. Josef Malý                    4. náhradník: Josef Murčo                      
5. člen: Ing. Milan Novák                 5. náhradník: Ing. Petr Vaněk
6. člen: Ing. Petr Šťovíček                6. náhradník: Irena Kroftová
Termín kontroly: 24.4.2008

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

10. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  107/02/08

- bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2007
Termín kontroly: 20.3.2008

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

11. Žádost o poskytnutí dotace v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA na realizaci akce „II/217 Rekonstrukce silnice - průtah Aš, 4. a 5. etapa“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  108/02/08

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA na realizaci akce „II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš, 4. a 5. etapa“ Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje

- schvaluje vyčlenění finančních prostředků potřebných na realizaci akce „II/217 Rekonstrukce silnice
– průtah Aš, 4. a 5. etapa“ do celkové výše 16 mil. Kč v rámci Provozního plánu Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje pro rok 2008 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje zapracovat tuto skutečnost do změny Provozního plánu organizace pro rok 2008
Termín kontroly: 24.4.2008

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

12. Poskytnutí studie „Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení otázky datového zúčtovacího centra“ subjektu Rozvojový dopravní svaz, občanské sdružení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  109/02/08

- schvaluje poskytnutí studie „Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení otázky datového zúčtovacího centra“ subjektu Rozvojový dopravní svaz, občanské sdružení dle návrhu 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje Mgr. Ing. Zdeňku Kusému poskytnout studii „Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení otázky datového zúčtovacího centra“ subjektu Rozvojový dopravní svaz, občanské sdružení 
Termín kontroly: 24.4.2008

Zodpovídá: Mgr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 	        dopravního systému Karlovarského kraje


13. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  110/02/08

- bere na vědomí změny jízdních řádů autobusových linek dle návrhu

- schvaluje 2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 2. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu

Termín kontroly: 24.4.2008

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


14. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Záměr uzavření podnájemní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  111/02/08

- souhlasí s uzavřením předložené podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. 
a společností GORIN a GORIN, s.r.o. 
Termín kontroly:  24.4.2008
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
		

15. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  112/02/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 26/2008

- přesun  rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 55.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování evaluačního projektu „Vnitřní evaluace s použitím metody Barvy života“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č.  27/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.169,-- Kč z titulu vrácení přeplatku na všeobecném zdravotním pojištění za leden, červen a srpen roku 2003 od příspěvkové organizace zřizované městem Cheb 1. základní školy Cheb, Americká 36. Prostředky budou zaslány Ministerstvu financí České republiky.

Rozpočtovou změnu č.  28/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 103.130,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary na financování grantového projektu  „Vitruvius – kursy, rozšíření odborného profilu technických profesí“

Rozpočtovou změnu č.  29/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 37.026,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k zajištění realizace projektu „Pilot G“, tj. na tvorbu školních vzdělávacích programů pro gymnázia

Rozpočtovou změnu  č. 30/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 400.000,-- Kč  zapojením příjmů roku 2008 za příspěvky na 4. Národní konferenci kvality ve veřejné správě do rozpočtu Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených s konáním 4. Národní konference kvality ve veřejné správě v Karlových Varech ve dnech 23.- 25.1.2008. 

Rozpočtovou změnu č.  31/2008

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 49,-- Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z nevyčerpaného daru od Nadace ČEZ Karlovarskému kraji z roku 2007 (vázané finanční prostředky s výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007). Finanční prostředky budou dle Darovací smlouvy vráceny zpět ve prospěch Nadace ČEZ.

Rozpočtovou změnu č.  32/2008

 -  navýšení příjmů a výdajů  Karlovarského kraje o částku 23.953,50,--  Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí obsádce rybníku v Karlovarském kraji pro pana Václava Novotného bytem Pivovarská 543, 364 61 Teplá.

Rozpočtovou změnu č.  33/2008

 -  navýšení příjmů a výdajů  Karlovarského kraje o částku 488.212,40  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

Rozpočtovou změnu č.  34/2008			

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 822.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na  „Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2008“ pro Domy dětí a mládeže zřizované obcemi Karlovarského kraje a příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dům dětí a mládeže Karlovy Vary (rozpis na jednotlivé subjekty je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.  35/2008
 
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru  kanceláře ředitele úřadu ve výši ± 30.000,-- Kč k zajištění výdajů na ostatní osobní výdaje a do odboru ekonomického ve výši ± 100.000,-- k zajištění výdajů na cestovné, v rámci 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

Rozpočtovou změnu  č. 36/2008
 
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 364.980,-- Kč, jedná se o předfinancování projektu, tj. 20% celkových nákladů projektu, což představuje 14.000 EUR, přepočteno kurzem na měsíc únor 2008 = 26,07 Kč.  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. 37/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 436.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění realizace projektů v rámci programu „Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů a dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok          2008 – Program I“  pro školy a školská zařízení v  Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 38/2008

- navýšení  příjmů  a  výdajů  Karlovarského  kraje  o částku  5.200,-- Kč  z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) určené na rozmístění stopových detektorů pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Rozpočtovou změnu č. 39/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 ve výši 675.350,-- Kč. Tyto vázané finanční prostředky jsou určeny na zaplacení soudního poplatku v souvislosti s podáním odvolání právním zástupcem Karlovarského kraje ve věci paní Zuzany Rokosové.  
Termín kontroly: 20.3.2008

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


16. Změna přílohy č. 6 Smlouvy o používání elektronického bankovnictví mezi Karlovarským krajem a Raiffeisenbank a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  113/02/08
- schvaluje přílohu č. 6 smlouvy o používání elektronického bankovnictví mezi Karlovarským krajem a Raiffeisenbank a.s. dle návrhu
Termín kontroly:  3.4.2008 
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


17.  Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 114/02/08

- schvaluje finanční plány příspěvkových organizací na rok 2008:
	v oblasti kultury s celkovým výsledkem hospodaření nulovým (viz. tab. 1a důvodové zprávy)

v oblasti dopravy s výsledkem hospodaření nulovým (viz. tab. 2a důvodové zprávy)
v oblasti zdravotnictví s celkovým výsledkem hospodaření 16.000,- Kč (viz. tab. 3a důvodové zprávy)
	v oblasti školství s celkovým výsledkem hospodaření 3.630.500,- Kč (viz. tab. 4a důvodové zprávy)
	v oblasti regionálního rozvoje s výsledkem hospodaření nulovým (viz. tab. 5a důvodové zprávy)
v oblasti sociální s výsledkem hospodaření 156.800,- Kč (viz. tab. 6a důvodové zprávy)

- souhlasí s neschválením finančního plánu příspěvkové organizace Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu s výsledkem hospodaření ve výši -1.638.000,- Kč

- schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2008:
	v oblasti kultury (viz. tab. 1b důvodové zprávy)

v oblasti dopravy (viz. tab. 2b důvodové zprávy)
v oblasti zdravotnictví (viz. tab. 3b důvodové zprávy)
v oblasti školství (viz. tab. 4b důvodové zprávy)
v oblasti regionálního rozvoje (viz. tab. 5b důvodové zprávy)
v oblasti sociální (viz. tab. 6b důvodové zprávy)
Zodpovídá: ředitelé / ředitelky příspěvkových organizací


18. Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  115/02/08

- schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 222.347,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart  
Zodpovídá: Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart



19. Poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětský domov Aš, Na Vrchu 26 na dofinancování 2. etapy rekonstrukce objektu v Sadové ulici 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  116/02/08

- schvaluje navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Aš, Na Vrchu 26 ve výši 4.320.000,- Kč na dofinancování 2. etapy rekonstrukce objektu v Sadové ulici 

- ukládá ekonomickému odboru zajistit financování této akce

Zodpovídá: Mgr. Anna Židův, ředitelka příspěvkové organizace
                       Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


20. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.3.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  117/02/08

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.3.2008:

  A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.3.2008
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 13.3.2008
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
  5.	Návrh na rozdělení neinvestičního příspěvku jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných 	obcí Karlovarského kraje k uhrazení nákladů jednotek spojených se zásahy mimo jejich 	územní obvod
  6.	Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 	Karlovarského kraje
	7.	Změny zřizovací listiny Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
  8.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008   
  9.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/217 	včetně pozemků, součástí a příslušenství, v  k.ú. Hranice u Aše
10.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. 2616/2 v k.ú. Nejdek
11.	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
12.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 276/1 	v k.ú. Citice
13.	Revokace části usnesení č. ZK 138/06/07 ze dne 21.6.2007 – Prodej nemovitosti v majetku 	Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 na st.p.č. 407/2, včetně st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek
14.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje městu Sokolov
15.	Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu 	   		regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb
16.	Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Galerie umění Karlovy Vary, Galerie 	výtvarného umění v Chebu a Galerie 4-galerie fotografie – změna názvu
17.	Prominutí uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinností příjemců příspěvků 	z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2007
18.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 	2006/2007
19.	Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje
20.	a) Informace o dopadu zákona č. 108/2006 Sb.
	b) Informace o Karlovarské krajské nemocnici a.s.
	c) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 	    za rok 2007
21.	Různé           			
           		
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


21. Schválení demolice objektu bývalých armádních garáží na pozemku č. 527/56 v areálu 
KÚ KK 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  118/02/08

- schvaluje demolici objektu bývalých armádních garáží – budovy bez čp. na pozemku č. 527/56 v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí realizovat úkoly spojené s tímto usnesením do 30.7.2008
Termín kontroly:  7.8.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


22. Návrh na novelu směrnice ředitele č. SE 01/2005 – Postup při sjednávání a uzavírání smluv Karlovarským krajem a jejich evidenci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  119/02/08

- bere na vědomí navrhovanou novelu směrnice ředitele – Postup při sjednávání a uzavírání smluv Karlovarským krajem a jejich evidenci

Termín kontroly: 20.3.2008 

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


23. 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
usnesením č. RK  120/02/08

- ukládá náměstkovi hejtmana RNDr. Horkému připravit návrh kupní smlouvy s tím, že vedle věcného břemene se kupující zaváže provozovat v celém objektu minimálně po dobu 10 let léčebnu dlouhodobě nemocných, hospic či obdobné zdravotnické zařízení. V případě porušení zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi odhadní cenou (cenou v místě a čase obvyklou) ve výši 33.678.970,-- Kč a nabídnutou kupní cenou. Bude zřízeno i věcné břemeno garantující uskutečnění  investic ve výši dle podnikatelských záměrů. Tyto investice budou realizovány do 4 let od podpisu smlouvy a bude stanovena pokuta za nesplnění tohoto věcného břemene.
Termín kontroly: 20.3.2008

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


24. Souhlas s pokácením stromů - Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  121/02/08

- souhlasí  s pokácením 1 stromu – javoru rostoucího u školy ul. Májová 68, Cheb, na pozemkové parcele č. 1693, a 1 stromu - javoru rostoucího u školy ul. Na Hrázi 1, Cheb  na pozemkové parcele 
č. 539, k.ú. Cheb
 
- ukládá Majetkoprávnímu odboru KÚKK požádat Městský úřad v Chebu o vydání povolení ke kácení

Termín kontroly:  24.4.2008

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


25. Souhlas s pokácením stromů – Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  122/02/08

- souhlasí s pokácením celkového počtu 4 ks stromů rostoucích v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice Sokolov, na pozemkové parcele č. 3258/1, k.ú. Sokolov
 
- ukládá Majetkoprávnímu odboru KÚKK požádat Městský úřad v Sokolově o vydání povolení ke kácení

Termín kontroly:  24.4.2008

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


26. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Petru Gabčovi, Příkrá 39, Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  123/02/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: kamna a nářadí ke kamnům v celkové pořizovací hodnotě 14.772,- Kč panu Petru Gabčovi formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, a Petrem Gabčem, bytem Příkrá 39, Aš

Termín kontroly:   24.4.2008

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

27. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení movitého majetku ze Střední odborné školy Kynšperk nad Ohří na Střední školu živnostenskou Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  124/02/08

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“, v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje svěřeným do správy škole Střední odborné školy Kynšperk nad Ohří s tím, že tento nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím kraje

- souhlasí s převodem správy movitého majetku dle návrhu v celkové pořizovací hodnotě 12.918.674,97 Kč, do správy Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití od 1.3.2008
 
Termín kontroly:   22.5.2008	

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


28. Revokace části usnesení č. RK 467/06/07 ze dne 20.6.2007 – Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 na st.p.č. 407/2, včetně st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  125/02/08

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. RK 467/06/07 ze dne 20.6.2007 ve znění:

     	- Souhlasí
-	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu 
č.p. 1310 na stavební parcele č. 407/2, stavební parcely č. 407/2 o výměře 244 m2, vše 
v k.ú. a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, se sídlem Husova 600, 362 21  Nejdek, IČ 00 07 75 26 (jako prodávající na straně jedné) a Radkem Martínkem - M a M DEKOR, se sídlem Rolavská 1218, 362 21  Nejdek, IČ 48377171 (jako kupující na straně druhé), za cenu 601.000,-- Kč + 6.520,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 608.020,-- Kč a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Radka Martínka - M a M DEKOR.
.
      Zbývající část usnesení č. RK 467/06/07 ze dne 20.6.2007 se nemění.       

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu 
č.p. 1310 na stavební parcele č. 407/2, stavební parcely č. 407/2 o výměře 244 m2, vše 
v k.ú. a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, se sídlem Husova 600, 362 21  Nejdek, IČ 00 07 75 26 (jako prodávající na straně jedné) a panem Jaroslavem Mrázkem, trvale bytem J.A. Gagarina 1141, 362 22  Nejdek a panem Radkem Martínkem, trvale bytem Rolavská 1218, 362 21  Nejdek (jako kupující na straně druhé), za cenu 601.000,-- Kč + 6.520,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 608.020,-- Kč a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví pana Jaroslava Mrázka a Radka Martínka
Termín kontroly: 10.7.2007

Zodpovídá: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek
29. Uzavření dodatků č. 7 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
č. 3060239657: vyúčtování k 31.12.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  126/02/08

- schvaluje uzavření dodatků č. 7 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657
Termín kontroly: 3.4.2008

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


30. Prominutí uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinností příjemců příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  127/02/08

- souhlasí s uložením pokut níže uvedeným příjemcům příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  
na podporu kulturních aktivit v roce 2007 ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti příjemce uvedené v čl. IV odst. 6, v souladu s čl. VI odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

Č.
Příjemce
Název projektu
Doba prodlení 
1.
Vladimír Böhm
Dennis Hopper party
46 dnů
2.
Zámek Mostov, s.r.o.
Festival Folkový Mostov
36 dnů
3.
Plzeňská neprofesionální scéna
Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla 2007
17 dnů
4.
Krajská rada žen Karlovarský kraj
Vydání publikace Zajímavé ženy 
u pramenů
11 dnů
5.
Divadlo Dagmar 
Dívčí orchestr v Osvětimi
12 dnů
6.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Karlovy Vary
14. ples Harmonie
79 dnů
7.
Spolek pro obnovu venkova Karlovarského kraje
Výstava: Venkovské památky Karlovarského kraje
9 dnů
8.
Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců
Mezinárodní plenér Loket 2007
9 dnů
9.
Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců
Artkontakt 2007
9 dnů
10.
Vladimír Suchan
Rock festival 2007
37 dnů
11.
Lukáš Bureš
IV. Bečovské slavnosti
52 dnů
12.
Tomape Zakali
Temná játra
33 dnů
13.
Johan, centrum pro kulturní 
a sociální projekty
Regionální přehlídky divadla a recitace s výběrem pro národní festivaly
8 dnů
14.
Nadace pro obnovu Krušných hor 
a Poohří RENESANCE 21
Hradobraní – hartenberské kulturní léto
15 dnů
15.
Občanské sdružení Tristan
Filmová andělka 
17 dnů
16.
Linguae, spol. s. r. o.
Karlovarský hlas 2007
10 dnů
17.
Vladimír Suchan
Rockový koncert Scorpions
73 dnů
18.
Taneční skupina Mirákl
Účast na MS v show dance formacích
12 dnů
19.
Rozhled – sdružení pro rozvoj Krásna a okolí
Krásenské kulturní léto
18 dnů
20.
ZO ČSOP BERKUT 23/02
Oslavy botanické zahrady
10 dnů
21.
Pod střechou, občanské sdružení
250. výročí narození A. M. Davida – významného astrologa z Dřevohryz
5 dnů
22.
Ing. Jan Rund
Vydání knihy: Dějiny výstavby města Sokolov
2 dny

- souhlasí s prominutím uložení pokut níže uvedeným příjemcům příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  na podporu kulturních aktivit v roce 2007 za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti příjemce uvedené v čl. IV odst. 6, v souladu s čl. VI odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje


Č.
Příjemce
Název projektu
Doba prodlení 
23.
Petr Pitra – umělecká agentura Rondo
MOSTY – Die Brücken - bridges
1 den
24.
Petr Pitra – umělecká agentura Rondo
Výchovné koncerty – Antonín Dvořák 
a Karlovy Vary
1 den
25.
Benjamin, občanské sdružení pro děti a mládež
Výroční obyčeje dříve a dnes
1 den
26.
ZO ČSOP Berkut 23/02
Beaufortské alpinium – historie a současnost. Odkaz Antonína Gnirse
1 den

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uložení pokut níže uvedeným příjemcům příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  na podporu kulturních aktivit v roce 2007 ve výši 
1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti příjemce uvedené v čl. IV odst. 6, v souladu s čl. VI odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 


Č.
Příjemce
Název projektu
Doba prodlení 
27.
Bohumil Pražák – B. P.
Folková Ohře 2007
36 dnů
28.
Bohumil Pražák – B. P.
Lázeňská folková loděnice
36 dnů
29.
Základní umělecká škola Ostrov
6. Ostrovské soukání – v pohybu
45 dnů
30.
FRESH FILMS, s. r. o.
FRESH FILM FEST – Mezinárodní filmový festival studentských filmů
88 dnů
31.
Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15
Karlovarský skřivánek 2007 – XII. ročník – krajské kolo
52 dnů
32.
Klub Paderewski
Zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti
6 dnů
33.
Libor Balák – Karlovarské hudební divadlo
Zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti
4 dny
34.
Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary – 42. ročník
9 dnů
35.
Misslareuth 1990. Mitte Europa
XVI. Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa
22 dnů
36.
Společnost Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních
48. Mezinárodní Chopinův festival
15 dnů
37.
AVANT PROMOTION, s.r.o.
TOURFILM – 40. ročník
54 dnů
38.
JAN production, s.r.o.
Loketské kulturní léto 2007
94 dnů
39.
Jazzový kruh
Jazzfest Karlovy Vary 2007
64 dnů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prominutí uložení pokut níže uvedeným příjemcům příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  na podporu kulturních aktivit v roce 2007 
za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti příjemce uvedené v čl. IV odst. 6, v souladu s čl. VI odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje.  

Č.
Příjemce
Název projektu
Doba prodlení 
40.
Západočeský symfonický orchestr, o.p.s.
Koncerty pro děti a mládež
1 den
41.
Občanské sdružení Ateliér G 4
Letní dílny 2007
1 den
42.
Občanské sdružení Ateliér G 4
Chebské dvorky 2007
1 den
43.
Městský dům kultury Sokolov
Regionální přehlídka amatérského filmu Sokolov 2007
1 den
44.
Západočeský symfonický orchestr, o.p.s.
Zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti
1 den
45.
Dům kultury Ostrov
39. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana
1 den

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje odeslat výzvy k úhradě pokut příjemcům příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  na podporu kulturních aktivit v roce 2007  s uloženou pokutou
Termín kontroly: 24.7.2008
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 


31.  Žádost o finanční  podporu akce Křesadlo 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  128/02/08

- schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřskému centru Karlovy Vary, o.s., na podporu akce Křesadlo 2007 ve výši 15.000,- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku dle návrhu
Termín kontroly: 24.4.2008
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


32. Příprava bezpečnostního zajištění předsednictví ČR v Radě EU – informace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  129/02/08

- bere na vědomí informaci o přípravě bezpečnostního zajištění předsednictví ČR v Radě EU

- deklaruje připravenost ke spolupráci a součinnosti se státními orgány se zajištěním všech akcí v rámci předsednictví ČR v Radě EU
Termín kontroly: duben 2009
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

33. Odpověď na vyjádření místní organizace LOK – SČL v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  130/02/08

- bere na vědomí vyjádření místní organizace Lékařského odborového klubu a vyjádření části zaměstnanců nemocnice v Sokolově
 
- souhlasí s textem odpovědi pro místní organizaci Lékařského odborového klubu a zaměstnancům nemocnice Sokolov uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu 

- pověřuje JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje podpisem odpovědí adresovaných zástupcům místní organizace Lékařského odborového klubu Sokolov a zaměstnancům nemocnice 
v Sokolově

- ukládá vedoucímu odboru zdravotnictví připravit odpovědi k vyjádření místní organizace Lékařského odborového klubu a zaměstnanců nemocnice Sokolov k vypravení
Termín kontroly: 20.3.2008 
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


34. Petice za odvrácení personální a hospodářské krize v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  131/02/08

- bere na vědomí petici za odvrácení personální a hospodářské krize v Karlovarské krajské nemocnici (dále jen „KKN“) 
 
- souhlasí s textem odpovědi uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu 

- pověřuje JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje podpisem odpovědi adresované petičnímu výboru, jmenovitě panu Aleši Cibulkovi, Lukášovi Peterkovi, Bedřichu Kykalovi 
a MUDr. Evě Polonyové

- ukládá vedoucímu odboru zdravotnictví připravit odpověď na petici k vypravení
Termín kontroly: 20.3.2008
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


35. Petice lékařů I. polikliniky s.r.o., nám. Dr. M. Horákové 8 a jejich pacientů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  132/02/08
- bere na vědomí petici lékařů I. polikliniky s.r.o. nám. Dr. Horákové 8 a jejich pacientů
 
- souhlasí s textem odpovědi uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu 

- pověřuje JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje podpisem odpovědi adresované 
MUDr. Evě Polonyové

- ukládá vedoucímu odboru zdravotnictví připravit odpověď na petici k vypravení
Termín kontroly: 20.3.2008 
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


36. Účast Karlovarského kraje na projektu Přírodní a kulturní dědictví: „Živé nivy v česko-saském Vogtlandu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  133/02/08

- schvaluje účast Karlovarského kraje na projektu Přírodní a kulturní dědictví: "Živé nivy 
v česko-saském Vogtlandu"
Termín kontroly: 15.5.2008 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 


37. Vyjádření k oznámení záměru „RECENT Tisová - zařízení pro sběr a výkup odpadů“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  134/02/08

- projednala  oznámení záměru „RECENT Tisová - zařízení pro sběr a výkup odpadů“ 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

38. Vyjádření k oznámení záměru „Změna Zvláštního dobývacího prostoru (ZvlDP) Krásno I a těžba“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  135/02/08

- projednala  oznámení záměru „Změna Zvláštního dobývacího prostoru (ZvlDP) Krásno I a těžba“ a vydává toto vyjádření: 

Záměr nebude mít z hlediska ochrany ovzduší negativní vliv na blízké i vzdálenější okolí, nejedná se o významný zdroj znečišťování ovzduší, který by výrazně ovlivňoval čistotu ovzduší v Karlovarském kraji. Oznámení v předloženém rozsahu považujeme za dostačující a může nahradit dokumentaci vlivů na životní prostředí.

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


39. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2006/2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  136/02/08

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2006/2007

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít ji na vědomí 

- 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 


40. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  137/02/08

- bere na vědomí Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít jej na vědomí a schválit části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem 

- 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


41. Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  138/02/08

- schvaluje poskytnutí osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary a Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a změnu zařazení do platové třídy ředitelky příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary s účinností od 1. března 2008 dle návrhu


- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se
změnami platů ředitelů příspěvkových organizací
Termín kontroly: 24.4.2008

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


42.	Různé


