Usnesení z 32. jednání RKK dne 12.6.2008
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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 32. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 12. června  2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:10 do 11:10 hodin 


Přítomni:                   Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Mgr.Volavková, Ing. Mutinský, 
		        Ing. Orálek (celkem 6 radních)       
Jednání řídil:             Ing. Zborník
Omluveni:	        JUDr. Pavel, Ing. Behenský, Ing. Řezníček
Další zúčastnění:      Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu   
Přizvaní:                    p. Kopál, Ing. Bělohoubková, p. Spirová, Ing. Zukal, Ing. Vršecká, 
                                  PhDr.Mgr. Smoleja, Ing. Brázda
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.

  
  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání

  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 12.6.2008			RK 464/06/08
  2.	Informace o  řešení náhrady  škody za neplatné doručení výpovědi 		RK 465/06/08
	z pracovního poměru - Dětský domov Mariánské Lázně
  3.	Informace o výsledku odvolacího řízení – Zuzana Rokosová			RK 466/06/08
  4.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP 				RK 467/06/08
	- Schválení změn v grantových schématech GS 28, GS 29, GS 33, GS 78, 
GS 80
	- Schválení dodatků č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu 
SROP – opatření 1.1 (GS 28,   GS 29), podopatření 4.2.2 (GS 33) a nových 
Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, opatření 3.2 (GS 78), 
podopatření 4.1.2 (GS 80) 
  5.	Schválení užití znaku Karlovarského kraje v rámci konání Karlovarského 		RK 468/06/08
	folklorního festivalu 2008
  6.	Soutěž Vesnice roku 2008 - krajské kolo 						RK 469/06/08
  7.	Informace o ukončení 3. etapy projektu Partnerství pro budoucnost 		RK 470/06/08
    8.	Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné 		RK 471/06/08
	linkové dopravě –   poskytování žákovského jízdného s dopravcem Autobusy 
	Karlovy Vary, a.s.
    9.	Stanovisko Karlovarského kraje k technicko ekonomické studii revitalizace 	RK 472/06/08
	traťového úseku Horní Slavkov – Loket předměstí
10.	Rozpočtové změny								RK 473/06/08

11.	Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 		RK 474/06/08
	investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace 
	Domov pro seniory v Hranicích
12.	Schválení finančního plánu na rok 2008 příspěvkové organizace Domov 		RK 475/06/08
	pro seniory „Spáleniště“ v Chebu 
13.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 966/11, 		RK 476/06/08
	k.ú. Mariánské Lázně ve 	vlastnictví Karlovarského kraje  ve prospěch 
	společnosti ČEZ Distribuce,a.s. pro stavbu „Městská doprava – kabel VN“
14.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt bez 	RK 477/06/08
	čp/če na st.p.č. 59, vč. st.p.č. 59, p.p.č. 745, vše v k.ú. Dřenice u Chebu
15.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková 	RK 478/06/08
	parcela č. 113/1 v k.ú. Dobroše
16.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely 		RK 479/06/08
	č. 162/1 a č. 162/12, vše v k.ú. Odrava  - žádost p. Petra Košaty
17.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského 		RK 480/06/08
	kraje – Střední škola živnostenská Sokolov
18.	Návrh znění smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 481/06/08
	na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů
19.	Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitele příspěvkové organizace 		RK 482/06/08
	Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola 
	s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
20.	Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	RK 483/06/08
	a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
21.	Zřízení přípravných tříd základní školy, jejichž činnost vykonává příspěvková 	RK 484/06/08
	organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
22.	Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové 	RK 485/06/08
	organizace zřizované Karlovarským krajem
23a)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 486/06/08
	„Domov pro seniory Kynšperk - rekonstrukce pavilonu B“
23b)	Smlouva o partnerství na projekt „Kulturní turistika pro Karlovarský kraj 		RK 487/06/08
	– Kulturní lázně Loket“
23c)	Schválení užití znaku Karlovarského kraje  na písemných materiálech 		RK 488/06/08
	souvisejících s akcí „9. Slovenská veselica“
23d)	Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního 		RK 489/06/08
	subjektu v rámci 	Operačního programu přeshraniční spolupráce 
	Cíle 3 ČR - Bavorsko
23e)	Souhlas s pronájmem majetku Karlovarského kraje pro výuku vysokých škol	RK 490/06/08
23f)	Záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt nemovitý a movitý majetek 		RK 491/06/08
	na silničních hraničních přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro 
	zastupování státu ve věcech majetkových







				
            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:

-  Ing. Jiřího Červenku
-  RNDr. Petra Horkého


B)  Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 23 a)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Domov pro 		seniory Kynšperk - rekonstrukce pavilonu B"

bod č. 23 b)	Smlouva o partnerství na projekt „Kulturní turistika pro Karlovarský kraj – Kulturní 		lázně Loket“

bod č. 23 c)	Schválení užití znaku Karlovarského kraje  na písemných materiálech souvisejících 
		s akcí „9. Slovenská veselica“

bod č. 23 d)	Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci 		Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Bavorsko

bod č. 23 e)	Souhlas s pronájmem majetku Karlovarského kraje pro výuku vysokých škol

bod č. 23 f)	Záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt nemovitý a movitý majetek na silničních hraničních přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 12.6.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  464/06/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 12.6.2008
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Informace o  řešení náhrady  škody za neplatné doručení výpovědi z pracovního poměru - Dětský 	domov Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  465/06/08

- souhlasí 
a) s mimosoudním vyrovnáním sporu mezi Dětským domovem Mariánské Lázně a Českou poštou 
s. p. Praha, ve věci neplatného doručení výpovědi, formou poskytnutí daru – nového automobilu typu Ford Transit Kombi příspěvkové organizaci Dětský domov v Mariánských Lázních 

b) s upuštěním od vymáhání náhrady škody po p. Kohoutové, způsobené Dětskému domovu Mariánské Lázně,  převzetím  zásilky adresované do rukou jejího manžela
Termín kontroly: 16.10.2008
Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu


3. Informace o výsledku odvolacího řízení – Zuzana Rokosová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  466/06/08

- bere na vědomí informaci o výsledku odvolacího řízení ve věci náhrady škody na zdraví způsobené Zuzaně Rokosové,  uvedené v důvodové zprávě

- schvaluje  uhradit
- České republice na účet Okresního soudu v Karlových Varech soudní poplatek ve výši  595.350,- Kč a  náklady řízení ve výši  74.970,- Kč
- zástupkyni žalobkyně JUDr. Zuzaně Špitálské, advokátce‚ se sídlem v Praze 5, Plzeňská 4, náhradu   nákladů  řízení před soudem prvého stupně ve výši 673.553,- Kč a náklady odvolacího řízení ve výši  294.160,- Kč
 
- ukládá vedoucí  ekonomického odboru zajistit úhradu:
	- soudního poplatku ve výši 595.350,- Kč a náklady řízení ve výši 74.970,- Kč na účet Okresního soudu v Karlových Varech
- nákladů řízení před soudem prvého stupně ve výši 673.553,- Kč  a nákladů odvolacího řízení ve výši  294.160,- Kč, stanovených rozsudkem Krajského soudu v Plzni 14 Co 128/2008-267 ze dne 17.4.2008 na účet zástupkyně žalobkyně JUDr. Zuzany Špitálské advokátce‚ v Praze 5, Plzeňská 4
Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
	        Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


4. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP 
	- Schválení změn v grantových schématech GS 28, GS 29, GS 33, GS 78, GS 80
	- Schválení dodatků č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu SROP – opatření 1.1 (GS 28,   GS 29), podopatření 4.2.2 (GS 33) a nových Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, opatření 3.2 (GS 78), podopatření 4.1.2 (GS 80) 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  467/06/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit změny v grantových schématech GS 28, GS 29, GS 33, GS 78, GS 80 dle návrhu

- schvaluje znění Dodatků č. 1 ke Smlouvám o financování grantových schémat SROP - opatření 1.1. (GS 28, GS 29), podopatření 4.2.2 (GS 33) a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - opatření 3.2 (GS 78), podopatření 4.1.2 (GS 80) dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o financování grantových schémat SROP - opatření 1.1. (GS 28, GS 29), podopatření 4.2.2 (GS 33) a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - opatření 3.2 (GS 78), podopatření 4.1.2 (GS 80) dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatků č. 1 ke Smlouvám o financování grantových schémat SROP - opatření 1.1. (GS 28, GS 29), podopatření 4.2.2 (GS 33) a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - opatření 3.2 (GS 78), podopatření 4.1.2 (GS 80)

vše za předpokladu, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválí změny v grantových schématech GS 28, GS 29, GS 33, GS 78, GS 80 dle návrhu
Termín kontroly: 4.9.2008 
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


5. Schválení užití znaku Karlovarského kraje v rámci konání Karlovarského folklorního festivalu 2008¨
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  468/06/08

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje v rámci konání Karlovarského folklorního festivalu 2008
Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 

6. Soutěž Vesnice roku 2008 - krajské kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  469/06/08

- bere na vědomí informace o soutěži „Vesnice roku 2008“ v Karlovarském kraji 

- souhlasí s  poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje pro oceněné obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže „Vesnice roku 2008“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních odměn oceněným obcím:
	obec Lomnice - vítěz krajského kola  					  50 000,- Kč
	obec Jenišov - diplom za vzorné vedení kroniky	             		  20 000,- Kč
	obec Lomnice -  diplom za vzorné vedení obecní knihovny 			  20 000,- Kč
	obec Dolní Žandov – diplom za rozvíjení lidových tradic       		  10 000,- Kč
	obec Horní Blatná – mimořádné ocenění za péči o kulturní dědictví 		  10 000,- Kč
	obec Hájek - mimořádné ocenění – „Obec pro 21 století“                   	  30 000,- Kč

obec Nové Hamry – mimořádné ocenění „za rozvoj přeshraniční spolupráce“ 30 000,- Kč
	obec Tuřany - objev roku 							  30 000,- Kč
Termín kontroly: 11.9.2008
Zodpovídá:  Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje





7. Informace o ukončení 3. etapy projektu Partnerství pro budoucnost 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  470/06/08

- bere na vědomí  informaci  o ukončení 3. etapy projektu Partnerství pro budoucnost:
celková vyúčtovaná částka 3. etapy ve výši 3 631 892,47 Kč s  výsledkem způsobilé výdaje v částce 3 595 179,47 Kč (98,98%) a nezpůsobilé výdaje v částce 36 713 Kč (1,02%)

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 
                     Karlovarského kraje, p. o. 


8. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě –    poskytování žákovského jízdného s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  471/06/08

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

Termín kontroly: 7.8.2008
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


9. Stanovisko Karlovarského kraje k technicko ekonomické studii revitalizace traťového úseku Horní 	Slavkov – Loket předměstí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  472/06/08

- schvaluje stanovisko Karlovarského kraje vypracované pro organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace k technicko ekonomické studii revitalizace traťového úseku Horní Slavkov  - Loket předměstí dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíra Malého odesláním stanoviska Správě železniční dopravní cesty, státní organizace dle návrhu

Termín kontroly: 7.8.2008
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

10. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  473/06/08

- schvaluje




Rozpočtovou změnu  č. 131/2008

-  přesun rozpočtových prostředků Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ±  211 992,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvek pro organizaci Carvac s.r.o.  na technické zhodnocení bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných v Aši. Příspěvek byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 719/10/07 ze dne 4.10.2007.

Rozpočtovou změnu č. 132/2008

- přesun rozpočtových prostředků mezi Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje a Odborem kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce         ± 60.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na výkony prací spojených s vypořádáním námitek proti  inspekčním zprávám formou dohody o provedení práce.

Rozpočtovou změnu  č. 133/2008

-  přesun rozpočtových prostředků Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 50.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro organizaci Aeroklub Toužim, letiště Přílezy na zajištění Mezinárodního mistrovství České republiky v akrobacii kluzáků.

Rozpočtovou změnu č.  134/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 203.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Krajská knihovna Karlovy Vary“ z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3.
 
Rozpočtovou změnu č. 135/2008

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ±  400.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Hranicích na pořízení přístroje VACUMET VDi 101 na antibakteriální likvidaci plen s redukcí odpadu.

Rozpočtovou změnu č. 136/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 35.064,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).       

Rozpočtovou změnu č.  137/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 147.850,-- 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. 138/2008

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ±  1.700.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční  příspěvek  příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Hranicích na akci „Přístavba jídelny – PC pro seniory a návštěvní místnost“.    

Rozpočtovou změnu č. 139/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.160.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na výplatu mzdových prostředků před nástupem na řádnou dovolenou zaměstnanců škol a školských zařízení v roce 2008 pro školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 1.270.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 3.890.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).
Termín kontroly: 24.7.2008

Zodpovídá:  DK David Korba  ředitel KÚKK, vedoucí ekonomického odboru, nebo vedoucí oddělení rozpočtu  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


11. Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Hranicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  474/06/08

- schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 400.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Hranicích

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Hranicích ve výši  400.000,-- Kč na pořízení služebního vozidla
Zodpovídá: Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích


12. Schválení finančního plánu na rok 2008 příspěvkové organizace Domov pro seniory „Spáleniště“ v 	Chebu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  475/06/08

- schvaluje finanční plán s celkovým výsledkem hospodaření nulovým pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu (viz tabulka 1 důvodové zprávy)
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 966/11, k.ú. Mariánské Lázně ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu „Městská doprava – kabel VN“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  476/06/08

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 966/11, k.ú. Mariánské Lázně. Parcela je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na této bude provedena přípojka kabelového vedení VN do trafostanice Hotelová škola, tj. stavba „Mariánské Lázně Městská doprava kVN 22 kV“. Smlouva bude uzavřena mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Hotelová škola Mariánské Lázně (jako stranou povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s.  (jako stranou oprávněnou). Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znalcem.

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje udělit plnou moc řediteli příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 966/11, k.ú. Mariánské Lázně

Termín kontroly:  4.9.2008

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

14. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt bez čp/če na st.p.č. 59, vč. 	st.p.č. 59, p.p.č. 745, vše v k.ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  477/06/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt bez čp/če na st.p.č. 59, vč. st.p.č. 59 o výměře 920 m2, p.p.č. 745 o výměře 3939 m2, vše v k.ú. Dřenice u Chebu
Termín kontroly: 2.10.2008

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


15. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela 
č. 113/1 v k.ú. Dobroše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  478/06/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 113/1 o výměře 26129 m2, 
v k.ú. Dobroše, obec Cheb
Termín kontroly: 2.10.2008

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

16. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 162/1 a č. 162/12, vše v k.ú. Odrava  - žádost p. Petra Košaty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  479/06/08

- schvaluje zamítnutí žádosti pana Petra Košaty, bytem Starý Hroznatov 164, 350 02 Cheb, 
o odkoupení pozemkových parcel č. 162/1 o výměře 13461 m2 a č. 162/12 o výměře 8139 m2, v k.ú. Odrava

Termín kontroly:  10.7.2008

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru
17. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje – Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  480/06/08

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova č.p. 496 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 1219/2

budova č.p. 764 – objekt bydlení na st.p.č. 1093/1
st.p.č. 1093/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1386 m2
st.p.č. 1093/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1465 m2
st.p.č. 1219/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 521 m2
p.p.č. 1219/1 - ostatní plocha o výměře 1283 m2
to vše v  kat. území Kynšperk nad Ohří a obci Kynšperk nad Ohří

formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Střední odbornou školou Kynšperk nad Ohří, se sídlem Školní 764, 357 51  Kynšperk nad Ohří, IČ 00669750 (jako organizace předávající na straně jedné) a Střední školou živnostenskou Sokolov, se sídlem Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov, IČ 75 05 91 51 (jako organizace přijímající na straně druhé). 
Podmínkou realizace změny majetkového správce předmětných nemovitostí je schválení sloučení výše uvedených příspěvkových organizací v Zastupitelstvu Karlovarského kraje.
Termín kontroly: 6.11.2008

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


18. Návrh znění smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  481/06/08

- schvaluje předložené nové znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - s platností od 16.6.2008

- ruší Přílohu č. 4 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválenou usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK  64/01/07 ze dne 18.1.2007

Termín kontroly: 16.10.2008
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 


19. Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitele příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší 	odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  482/06/08

- schvaluje poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary u příležitosti životního výročí ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměny
Termín kontroly: 11.9.2008

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  483/06/08

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy ředitelů příspěvkových organizací Střední zemědělská škola Dalovice a Hotelová škola Mariánské Lázně s účinností od 1. července 2008 dle návrhu

- schvaluje zvýšení osobního příplatku ředitelky příspěvkové organizace Dětský domov Aš s účinností od 1. července 2008 dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnami platů ředitelů příspěvkových organizací
Termín kontroly: 11.9.2008

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


21. Zřízení přípravných tříd základní školy, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  484/06/08

- schvaluje zřízení tří přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pro školní rok 2008/2009 za podmínky, že se v každé této třídě bude vzdělávat nejméně 7 dětí
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku příspěvkové organizace o zřízení přípravných tříd základní školy
Termín kontroly: 11.9.2008
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  


22. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  485/06/08
- projednala záměry ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem, které vykonávají činnost školních družin, přerušit jejich činnost v době hlavních školních prázdnin školního roku 2007/2008
	Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
Základní škola praktická Žlutice

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele škol o tomto usnesení rady kraje
Termín kontroly: 11.9.2008
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


23 a) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Domov pro seniory Kynšperk - rekonstrukce pavilonu B"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  486/06/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Domov pro seniory Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Svatava č.p. 255,  357 03 Svatava s nabídkovou cenou 37.742.019,- Kč včetně DPH.

- pověřuje Ing. Václava Jakla, ředitele příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže, ISSO – inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Svatava č.p. 255, 357 03 Svatava s nabídkovou        cenou 37.742.019,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 24.7.2008
Zodpovídá:  Ing. Václav Jakl, ředitel příspěvkové organizace 


23 b) Smlouva o partnerství na projekt „Kulturní turistika pro Karlovarský kraj – Kulturní lázně Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  487/06/08

- schvaluje Smlouvu o partnerství na akci „Kulturní turistika pro Karlovarský kraj – Kulturní lázně Loket“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedené Smlouvy o partnerství
Termín kontroly:  24.7.2008
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu




23 c) Schválení užití znaku Karlovarského kraje  na písemných materiálech souvisejících s akcí „9. Slovenská veselica“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  488/06/08

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na písemných materiálech souvisejících s akcí „9. Slovenská veselica“
Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


23 d) Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR - Bavorsko

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  489/06/08

- souhlasí s využitím prostředků technické pomoci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Bavorsko v celkové výši 130 000 Euro na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu

- souhlasí s vydáním závazného příslibu financování prostředků technické pomoci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Bavorsko v celkové výši 130 000 Euro a podílu vlastního spolufinancování ve výši 13 000 Euro, tj. 10% 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vydání závazného příslibu financování prostředků technické pomoci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Bavorsko v celkové výši 130 000 Euro a podílu vlastního spolufinancování ve výši 13 000 Euro, tj. 10% 

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



23 e) Souhlas s pronájmem majetku Karlovarského kraje pro výuku vysokých škol

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  490/06/08

- souhlasí s umístěním pobočky Univerzity Jana Amose Komenského a České zemědělské univerzity v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje a Krajské knihovny s tím, že výuka vysokých škol neomezí výkon agend krajského úřadu

- schvaluje pronájem prostor krajského úřadu a krajského knihovny pro účely výuky studentů vysokých škol s výší nájemného 800,00 Kč/m2/rok bez služeb s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha  s.r.o. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze

- ukládá vypracovat a uzavřít dle tohoto usnesení příslušné smlouvy na využití prostor krajského úřadu a krajského knihovny pro účely výuky studentů vysokých škol

- ukládá realizovat toto usnesení po technické stránce
Termín kontroly: 6.11.2008


Zodpovídají:    PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru
		Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení
		Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
		PhDr. Eva Žáková, ředitelka Krajské knihovny Karlovy Vary


23 f) Záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt nemovitý a movitý majetek na silničních hraničních přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  491/06/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení bezúplatného nabytí souboru movitého a nemovitého majetku hraničního přechodu Aš dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle přílohy č. 1 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení bezúplatného nabytí celého souboru movitého a nemovitého majetku hraničního přechodu Aš dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle přílohy č. 2 v případě, že město Aš nepožádá o zbývající část majetku hraničního přechodu Aš 

Termín kontroly: 6.11.2008

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


