Usnesení z 13. jednání RKK dne 4.3.2008
4.3.2008		Strana 1 (celkem 17)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21



USNESENÍ

z 13. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 4. března 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:10 do 11:00 hodin 


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


usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.3.2008		RK  140/03/08
2.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP - podopatření 		RK  141/03/08
4.1.2 – Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a nové Podmínky k Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (Grantová schémata) – Podpora místních a regionálních 
služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty 2005 - 2006
3.	Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností				RK  142/03/08
4.  	Poskytnutí účelové finanční dotace Regionálnímu stavebnímu sdružení 		RK  143/03/08
Karlovy Vary na doprovodné akce výstavy FOR ARCH KARLOVY VARY 2008
5.	Nominace do Hodnotitelské komise MAS						RK  144/03/08
6.	Poskytnutí dotace na projektovou přípravu projektu Cyklostezka Ohře		RK  145/03/08
7.	Předpis Rady Karlovarského kraje k řízení projektů financovaných 		RK  146/03/08
ze strukturálních fondů Evropské unie a evropských finančních mechanismů
8.	Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 	RK  147/03/08
managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 2. pololetí 2007 
9.	Stanovení priorit v realizaci projektů Karlovarského kraje				RK  148/03/08
10.	Příprava zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací na akci  		RK  149/03/08
„II/221 Rekonstrukce silnice Horní Blatná - Potůčky, opěrné zdi“
11.	Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2008 - změna č. 1				RK  150/03/08
12.	Rozpočtové změny								RK  151/03/08
13.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2007	RK  152/03/08
14.	Nařízení odvodu z investičního fondu a zvýšení provozního příspěvku 		RK  153/03/08
Základní umělecké škole Bečov ve stejné výši
15.	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů příspěvkové organizace 	RK  154/03/08
Týdenní a denní stacionář  „Mája“ v Chebu 
16.	Zrušení usnesení č. RK 879/12/06 ze dne 7.12.2006 – Záměr kraje prodat 		RK  155/03/08
nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3179/12 
v k.ú. Bečov nad Teplou
17.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	RK  156/03/08
do majetku Města Hranice a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
Města Hranice do majetku Karlovarského kraje
18.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  157/03/08
–  části pozemkové parcely č. 2533/3 v k.ú. Libá
19.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  158/03/08
–  části pozemkové parcely č. 736/1 v k.ú. Štědrá
20.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	RK  159/03/08
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
21.    Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury 	RK  160/03/08
za rok 2007
22.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury			RK  161/03/08
23.	Darovací smlouva Nadace ČEZ na projekt „Pohádkové hřiště na kraji města“	RK  162/03/08
24.    Projednání  zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2007 - zařízení 	RK  163/03/08
sociální péče
25.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí		RK  164/03/08
26.	Informace o dopadech zákona č. 108/2006 Sb.					RK  165/03/08
27.    Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje 	RK  166/03/08
v oblasti zdravotnictví za rok 2007
28.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 		RK  167/03/08
za II. pololetí roku 2007
29.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.	RK  168/03/08
30.  	Návrh na zřízení Přírodní rezervace U Kamence					RK  169/03/08
31.	Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2007			RK  170/03/08
32.	Snížení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov	RK  171/03/08
33.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení 	RK  172/03/08
Klub Domino, Dětská tisková agentura
34.	Změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u střední školy,	RK  173/03/08
jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská 
Sokolov
35.  	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Školní statek Cheb 	RK  174/03/08
na financování zakázky „Nákup traktorového vleku o celkové hmotnosti 24 tun“
36.	a) Podpis smlouvy veřejné zakázky „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“ 	RK  175/03/08
   s vybraným uchazečem, firmou NESS Czech s.r.o.										







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





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského
- Ing. Luboše Orálka


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 36a)	- Podpis smlouvy veřejné zakázky „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“ s vybraným uchazečem, firmou NESS Czech s.r.o.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.3.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  140/03/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.3.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP - podopatření 4.1.2 – Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a nové Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Grantová schémata) – Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji 
pro veřejné subjekty 2005 - 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  141/03/08

- schvaluje znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Grantová schémata) dle návrhu

- schvaluje přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Grantová schémata) dle návrhu

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


3. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  142/03/08

- schvaluje nová Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

- souhlasí s tím, aby se tato pravidla stala součástí směrnice ředitele krajského úřadu č. SE 04/2008, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, návrhů, připomínek, podnětů a žádostí

- ukládá řediteli krajského úřadu vydat směrnici č. SE 04/2008, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, návrhů, připomínek, podnětů a žádostí, jejíž součástí budou uvedená Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje


4. Poskytnutí účelové finanční dotace Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary 
na doprovodné akce výstavy FOR ARCH KARLOVY VARY 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  143/03/08

- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary 
na doprovodné akce Karlovarské výstavy stavebnictví FOR ARCH KARLOVY VARY 2008 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. Nominace do Hodnotitelské komise MAS

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  144/03/08

- schvaluje nominaci Ing. arch. Jaromíra Musila do Hodnotitelské komise MAS dle návrhu

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


6. Poskytnutí dotace na projektovou přípravu projektu Cyklostezka Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  145/03/08

- souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje městu Cheb ve výši 114 026,- Kč na projektovou přípravu projektu Cyklostezka Ohře a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu kraje městu Cheb ve výši 114 026,- Kč na přípravu projektu Cyklostezka Ohře a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

Termín kontroly:  16.10.2008 

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





7. Předpis Rady Karlovarského kraje k řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a evropských finančních mechanismů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  146/03/08

- schvaluje předpis Rady Karlovarského kraje k řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a evropských finančních mechanismů

Termín kontroly: 3.4.2008

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


8. Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 2. pololetí 2007 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  147/03/08

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace Ing. Petra Uhříčka ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly:  15.5.2008 

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


9. Stanovení priorit v realizaci projektů Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  148/03/08

- bere na vědomí rozložení alokací pro oblasti podpory 1.3  a 4.1 v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

- souhlasí s předložením žádostí pro projekty „Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov“, „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – II. etapa – přístavba západního křídla“ a „Becherova vila“ do nejbližší příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad

- souhlasí s předložením žádosti pro „Projekt revitalizace centra ISŠTE Sokolov“ do podzimní výzvy ROP NUTS II Severozápad v roce 2008

- pověřuje vedoucího odboru investic a grantových schémat, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k přípravě žádostí pro projekty „Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov“ „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – II. etapa – přístavba západního křídla“ a „Becherova vila“ 
do nejbližší příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad

Termín kontroly: 22.5.2008

Zodpovídají:	Ing. Radek Havlan,vedoucí odboru investic a grantových schémat
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


10. Příprava zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací na akci  „II/221 Rekonstrukce silnice Horní Blatná - Potůčky, opěrné zdi“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  149/03/08

- schvaluje zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na akci „II/221 Rekonstrukce silnice Horní Blatná – Potůčky, opěrné zdi“ formou otevřeného řízení

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedené veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100%

- jmenuje členy hodnotící komise, a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka, pro výše uvedenou veřejnou zakázku:

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: Josef Vaněk
6. člen: Ing. Petr Šťovíček               6. náhradník: Irena Kroftová

Termín kontroly: 15.5.2008

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


11. Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2008 - změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  150/03/08

- bere na vědomí  předloženou změnu provozního plánu č. 1 KSÚS KK, p.o. na rok 2008, přičemž 
se celkové předpokládané zdroje zvyšují z částky 783 993 tis. Kč na částku 840 913 tis. Kč, tj. o částku  56 920 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů KSÚS KK, p.o. na rok 2008 z částky 428 880 tis. Kč 
na částku 439 880 tis. Kč, tj. o částku 11 000 tis. Kč, přičemž se zvyšují ostatní zdroje z částky 
4 500 tis. Kč na částku  6 500 tis. Kč, tj. o částku 2 000 tis Kč a zvyšují se zdroje z prostředků investičního fondu na posílení oprav silnic z částky 41 180 tis. Kč na částku 50 180 tis. Kč, tj. o částku 
9 000 tis. Kč 

- schvaluje zvýšení v čerpání neinvestičních finančních prostředků nákladů KSÚS KK, p.o. na rok  2008 z částky 428 880 tis. Kč na částku 439 880 tis. Kč, tj. o částku 11 000 tis. Kč, přičemž se zvyšují náklady na údržbu silniční sítě z částky 309 500 tis. Kč na částku 318 500 tis. Kč, tj. o 9 000 tis. Kč a ostatní náklady z částky 21 750 tis. Kč na částku 23 750 tis. Kč, tj. o částku 2 000 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení zdrojů v investičním fondu KSÚS KK, p.o. na rok 2008 z částky 
471 830 tis. Kč na částku 526 152 tis. Kč, tj. o částku 54 322 tis. Kč, přičemž se zařadil příspěvek SFDI částkou 97 705 tis. Kč, zařadil se zůstatek investičního fondu k 31.12.2007 částkou 6 306 tis. Kč, navýšil se příspěvek zřizovatele z částky 80 000 tis. Kč na částku 89 211 tis. Kč, tj. o 9 211 tis. Kč  a snížily 
se zdroje čerpání úvěrů z částky 315 500 tis. Kč na částku 256 600 tis. Kč, tj. o 58 900 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu
zvyšuje se čerpání zdrojů na údržbu silniční sítě z částky 41 180 tis. Kč na částku 50 180 tis. Kč, 
tj. o 9 000 tis. Kč,
zvyšuje se čerpání zdrojů na ostatní investice z částky 300 tis. Kč na částku  430 tis. Kč, tj. o  130 tis. Kč,
zvyšuje se čerpání zdrojů na splátky investičních úvěrů z částky 67 797 tis. Kč na částku 72 297 tis. Kč, tj. o 4 500 tis. Kč
zvyšuje se čerpání zdrojů na investice do silniční sítě z částky 359 200 tis. Kč na částku  398 305 tis. Kč, tj. o  39 105 tis. Kč,
zvyšuje se rezerva z částky 653 tis. Kč na částku 2 240 tis. Kč, tj. o 1 587 tis. Kč

- ukládá řediteli KSÚS KK, p.o. zapracovat změny do Provozního plánu KSÚS KK, p. o. na rok 2008 

Termín kontroly:   22.5.2008

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


12. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  151/03/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 40/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční prostředky ve výši ± 397.500,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů na publicitu a na zpracování studie proveditelnosti projektu Modernizace Letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část, jehož realizace se připravuje z ROP NUTS II Severozápad.

Rozpočtovou změnu č. 41/2008
- navýšení  příjmů  a  výdajů  Karlovarského  kraje  o částku  500,-- 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. 42/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 50.000,-- Kč z investičních na neinvestiční, jako dotaci 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“

Rozpočtovou změnu  č. 43/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 100.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro Policii České republiky - správu Západočeského kraje v Plzni na nákup vybavení pro policejní jednotku potápěčů dislokovanou v Karlovarském kraji. 




Rozpočtovou změnu  č. 44/2008
- 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. 45/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  68.500,-- Kč. Jedná se o finanční prostředky 
na odměny a související odvody pro pedagogické a nepedagogické pracovníky Prvního českého gymnázia v Karlových Varech v souvislosti s konáním Celostátního kola Fyzikální olympiády  pořádané v době jarních prázdnin.

Rozpočtovou změnu č. 46/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.800,-- 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

Rozpočtovou změnu č. 47/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 149.500,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování evaluačního projektu „Vnitřní evaluace s použitím metody Barvy života“ pro školy zřizované Karlovarským krajem.

Rozpočtovou změnu č. 48/2008 
- navýšení  příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  85.000,-- Kč na základě nařízení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní umělecké škole J. Labitzkého Bečov nad Teplou. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení provozního příspěvku této příspěvkové organizaci, a to na zajištění generální opravy hudebního nástroje – koncertního křídla do koncertního sálu.

Rozpočtovou změnu č. 49/2008
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 4.320.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení investičního příspěvku v částce 3.844,952,-- Kč a provozního příspěvku v částce 475.048,-- Kč příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Aš.

Termín kontroly: 3.4.2008

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


13. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  152/03/08

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že všech 76 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 31.12.2007 s kladným nebo nulovým výsledkem hospodaření

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


14. Nařízení odvodu z investičního fondu a zvýšení provozního příspěvku Základní umělecké škole Bečov ve stejné výši

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  153/03/08

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou ve výši 85.000,- Kč

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou ve výši 85.000,- Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


15. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář  „Mája“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  154/03/08

- schvaluje  
	úhrn aktiv k 31.12.2007 ve výši 382.386,03 Kč

úhrn pasiv k 31.12.2007 ve výši 382.386,03 Kč
výsledek hospodaření k 31.12.2007 ve výši 247.624,54 Kč
příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


16. Zrušení usnesení č. RK 879/12/06 ze dne 7.12.2006 – Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  155/03/08

- zrušuje dále uvedené usnesení č. RK 879/12/06 ze dne 7.12.2006 ve znění: 

- Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 3179/12 o výměře 
6 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 473-25/2006 z původní pozemkové parcely  č. 3179/12 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. 807/2, vše v k.ú. 
a obci Bečov nad Teplou, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné), 
a panem Miroslavem Dobiášem, trvale bytem  Fučíkova 272, PSČ 364 61 Teplá (jako kupující na straně druhé), za cenu 51,66Kč/m2, tj. 310,- Kč (slovy: třistadesetkorunčeských)  a cenu znaleckého posudku ve výši 2.100,- Kč vyhotoveného znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí paní Helenou Přibilovou, tj. celkem 2.410,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistadesetkorunčeských), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 8.1.2007, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Miroslava Dobiáše.
   	   - 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 realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 20/01/07 ze dne 25.1.2007 ve znění:

 - Schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3179/12 o výměře 6 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 473-25/2006 z původní pozemkové parcely č. 3179/12 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. 807/2, vše v k.ú. a obci Bečov nad Teplou, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné), a panem Miroslavem Dobiášem, trvale bytem Fučíkova 272, PSČ 364 61 Teplá (jako kupující na straně druhé), za cenu 51,66Kč/m2, tj. 310,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 
2.410,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Miroslava Dobiáše.
- Ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej k podpisu této smlouvy.

Termín kontroly: 10.7.2008

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

17.  Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Hranice a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Hranice do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  156/03/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 3571/2 o výměře 209 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 807-173/07 z původní pozemkové parcely 
č. 3571/2 a označena stejným parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3571/2 v k.ú. Hranice u Aše 
a obci Hranice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice u Aše, IČ 00253961, zastoupené starostou města Ing. Janem Hýblem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou část pozemkové parcely na své úřední desce, 
tj. do 7.4.2008, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Hranice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 49/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 807-173/07 z původní pozemkové parcely č. 49/5 a označena jako její díl „a“ o výměře 14 m2, části pozemkové parcely č. 57, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 57 a označena jako její díl „b“ o výměře 161 m2, části pozemkové parcely č. 3625, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3625 a označena jako její  díl „c“ o výměře 
18 m2, a části pozemkové parcely č. 3889/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3889/3 a označena jako její  díl „e“ o výměře 884 m2, vše v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice,  formou darovací smlouvy mezi Městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice u Aše, IČ 00253961, zastoupené starostou města Ing. Janem Hýblem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Hranice 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 předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  10.7.2008

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

18. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 2533/3 v k.ú. Libá

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  157/03/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 2533/3, které byly odděleny geometrickým plánem č. 477-263/07 z původní pozemkové parcely č. 2533/3 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2533/7 o výměře 236 m2 a pozemková parcela 
č. 2533/8 o výměře 494 m2, vše v k.ú. a obci Libá, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Libá, se sídlem Libá 220, PSČ 351 31 Libá, IČ 00254037, zastoupenou starostou obce panem Lubomírem Švecem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkové parcely 
na své úřední desce, tj. do 7.4.2008, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Libá

- 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 darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  10.7.2008

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


19. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 736/1 v k.ú. Štědrá

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  158/03/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 736/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 137-201/2007 z původní pozemkové parcely č. 736/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 736/3 o výměře 12 m2 a pozemková parcela č. 736/4 o výměře 233 m2, vše v k.ú. a obci Štědrá, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Štědrá, se sídlem Štědrá č.p. 43, PSČ 364 51 Štědrá, IČ 00255041, zastoupenou starostou obce panem Františkem Pánkem (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 7.4.2008, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Štědrá

- 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 darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  10.7.2008

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

20. 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  159/03/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 893/1 v k.ú. Habartov, silnice 
č. III/21032 ve prospěch společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dle geometrického plánu 
č. 771-2509/2007 ze dne 19.6.2007 (umístění inženýrských sítí – vodovod Habartov do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 18.750,- 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. 75 v k.ú. Lítov, silnice č. III/21233 
ve prospěch společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dle geometrického plánu č. 212-5617/2007 ze dne 10.12.2007 (umístění inženýrských sítí – vodovod Lítov do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 4.831,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 21.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 501/1 v k.ú. Vítkov u Sokolova,  silnice č. II/210 ve prospěch společnosti ČEPS, a.s., dle geometrického plánu č. 367-89/2007 ze dne 14.8.2007 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojky do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 17.850,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 44/01/05 ze dne 21.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2609/21 v k.ú. Lázně Kynžvart,  silnice č. II/212 ve prospěch společnosti Chevak Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 660-3151/2007 ze dne 15.10.2007 (umístění inženýrských sítí – „rekonstrukce kanalizačního řadu ul. Kostelní, Lázně Kynžvart“ 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. 158/1 v k.ú. Mariánské Lázně,  silnice 
č. II/215 ve prospěch společnosti Kaufland Česká republika v.o.s dle geometrického plánu č. 1090-1535-144/2006 ze dne 4.9.2006 (umístění inženýrských sítí - vodovodní přípojky k novostavbě NC Kaufland Mariánské Lázně 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. 690/1 v k.ú. Svatava, silnice 
č. III/21030 ve prospěch pana Lukáše Krause dle snímku z katastrální mapy (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojky 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. 3130/1 v k.ú. Nejdek, silnice 
č. II/219 ve prospěch Města Nejdek dle geometrického plánu č. 1332-282/2007 ze dne 27.10.2007 (umístění inženýrských sítí - kanalizace 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. 3130/1 v k.ú. Nejdek, silnice č. II/219 ve prospěch Města Nejdek dle geometrického plánu č. 1332-283/2007 ze dne 27.10.2007 (umístění inženýrských sítí - vodovodu 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

- 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:  10.7.2008

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


21. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  160/03/08

- bere na vědomí  zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2007

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


22. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  161/03/08

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 2. pololetí  roku 2007 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 15.5.2008

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


23. Darovací smlouva Nadace ČEZ na projekt „Pohádkové hřiště na kraji města“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  162/03/08

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s Nadací ČEZ o poskytnutí daru 
ve výši 400.000,- Kč na výstavbu dětského hřiště 

Termín kontroly: 24.4.2008

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



24. Projednání  zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2007 - zařízení sociální péče

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  163/03/08

- bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkových organizací za rok 2007 - zařízení sociálních služeb

Termín kontroly:  22.5.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


25. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  164/03/08

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2007 v částkách 
dle návrhu

Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


26. Informace o dopadech zákona č. 108/2006 Sb.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  165/03/08

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace 
o dopadech zákona č. 108/2006 Sb.
 
Termín kontroly:  22.5.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


27. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  166/03/08

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2007

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


28. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  167/03/08

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2007 v částkách dle návrhu

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


29. Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  168/03/08

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- schvaluje pracovní smlouvy ředitelů nemocnice v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu dle návrhu
	
- schvaluje kriteria a podmínky pro stanovení odměn ředitelům nemocnic v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu dle návrhu

- schvaluje úkoly na rok 2008 pro ředitele nemocnic v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu 
dle návrhu

- schvaluje úkoly na rok 2008 pro ekonomického a zdravotního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s. dle návrhu

- schvaluje vyplácení odměn za výkon funkce člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. dle návrhu

- ukládá vedoucímu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje připravit k podpisu hejtmanovi rozhodnutí jediného akcionáře o změně stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem v Karlových Varech, Bezručova 19  

- pověřuje JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 190, odst. 1 ObchZ.

Termín kontroly:  3.4.2008

Zodpovídá: 	Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
	        	Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
		Ing. Jan Ferenc, výkonný ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


30. Návrh na zřízení Přírodní rezervace U Kamence

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  169/03/08

- schvaluje zamítnutí návrhu na zřízení Přírodní rezervace U Kamence. Ochranu chráněných fenoménů zajišťují příslušná ustanovení zákona na ochranu přírody a krajiny. Územní ochranu, včetně péče, 
lze zajistit rozhodnutím příslušného orgánu ochrany přírody a managementem, spolufinancovaným z národních i evropských zdrojů ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

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

31. Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  170/03/08

- schvaluje vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2007 dle návrhu

Termín kontroly: 12.6.2008

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


32. Snížení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  171/03/08

-  schvaluje snížení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov s účinností od 1. dubna 2008 ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se snížením osobního příplatku 

Termín kontroly: 24.4.2008

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


33. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  172/03/08

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura, se sídlem Na Nivách 314, 141 00  Praha 4,  ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 15. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele  „Zlatý Ámos“ ve školním roce 2007/2008

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.4.2008

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


34. Změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  173/03/08

- schvaluje s účinností od 1. dubna 2008 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 
64-41-L/524 Podnikání, dálková forma vzdělávání, ze 180 na 238 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov 
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

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

Termín kontroly: 5.6.2008

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


35. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Školní statek Cheb na financování zakázky „Nákup traktorového vleku o celkové hmotnosti 24 tun“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  174/03/08

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Školní statek Cheb na financování zakázky „Nákup traktorového vleku o celkové hmotnosti 24 tun“ v maximální výši 900.000,- Kč 
bez DPH

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace 


36a) Podpis smlouvy veřejné zakázky „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“ s vybraným uchazečem, firmou NESS Czech s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  175/03/08

- schvaluje uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“, firmou NESS Czech s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, JUDr. Josefa Pavla podpisem smlouvy s vítězem zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“, firmou NESS Czech s.r.o.

Termín kontroly: 3.4.2008

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky



