Usnesení z 36. jednání RKK dne 1.7.2008
1.7.2008		Strana 1 (celkem 3)
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 36. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 1. července 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:00 do 08:30 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský,           Mgr. Volavková, Ing. Mutinský (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Orálek, Ing. Řezníček
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
                                      
1.  Žádost Rozvojového dopravního svazu na zvýšení úhrady prokazatelné 		  RK 511/07/08
     ztráty dopravcům v závazku veřejné služby       						                                                      
2.  Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení  	RK 512/07/08
  movitého majetku příspěvkové organizaci           
   3.  Schválení dodatku č. 1 předpisu rady kraje č. PR 01/2007                                            RK 513/07/08
     Pravidla pro technické zabezpeèení výkonu funkce èlena zastupitelstva,                
     uvolnìného èlena zastupitelstva, hejtmana a øeditele krajského úøadu
	  Návrh na øešení žaloby na Karlovarský kraj ve vìci úèelnì vynaložených                   RK 514/07/08

     nákladù spojených s léèením Zuzany Rokosové
5.  Prodej movitého majetku kraje – služební automobil Škoda Octavia Collection          RK 515/07/08




	     



                   JUDr. Josef Pavel v. r.		                                     RNDr. Petr Horký v. r.
                  hejtman			           	                                   ovìøovatel
        Karlovarského kraje

A. Volba ovìøovatelù zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ovìøovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého
- Mgr. Ellen Volavkovou



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Žádost Rozvojového dopravního svazu na zvýšení úhrady prokazatelné ztráty dopravcùm v závazku veøejné služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením è. RK 511/07/08

- schvaluje znìní dopisu jako odpovìdi na žádost Rozvojového dopravního svazu ve vìci zvýšení úhrady prokazatelné ztráty dopravcùm zajiš�ujícím základní dopravní obslužnost v územním obvodu Karlovarského kraje dle návrhu

- povìøuje 1. námìstka hejtmana Ing. Jana Zborníka odesláním dopisu Rozvojovému dopravnímu svazu dle návrhu

Termín kontroly: 7.8.2008

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


2. Výjimka z  „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení movitého majetku příspěvkové organizaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 512/07/08

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

- souhlasí s převodem správy movitého majetku, specifikovaného dle návrhu v celkové pořizovací hodnotě 26.581.701,47,- Kč, do správy Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití od 1.7.2008

Termín kontroly: 16.10.2008
	
Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru 





3. Schválení dodatku č. 1 předpisu rady kraje č. PR 01/2007 Pravidla pro technické zabezpečení výkonu funkce člena zastupitelstva, uvolněného člena zastupitelstva, hejtmana a ředitele krajského úřadu

Rada Karlovarského kraje
usnesením è. RK 513/07/08

- schvaluje dodatek è. 1 pøedpisu rady kraje è. PR 01/2007 Pravidla pro technické zabezpeèení výkonu funkce èlena zastupitelstva, uvolnìného èlena zastupitelstva, hejtmana a øeditele krajského úøadu               dle návrhu

Termín kontroly: 24.7.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


4. Návrh na řešení žaloby na Karlovarský kraj ve věci účelně vynaložených nákladů spojených s léčením Zuzany Rokosové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 514/07/08

- souhlasí s uzavřením smíru, případně mimosoudního vyrovnání v žalobě proti Karlovarskému kraji, spisové značky 43 C 120/2007 ve věci účelně vynaložených nákladů spojených s léčením Zuzany Rokosové a doplacením částky 260.911,50,- Kč Václavu Rokosovi a částky 9.236,- Kč manželům Šikovým  

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje v případě souhlasu žalobců s mimosoudním vyrovnáním, předložit Radě Karlovarského kraje návrh této dohody 

- pověřuje Mgr. Lubomíra Novotného, zástupce ředitele krajského úřadu, plnou mocí k předložení návrhu soudu na uzavření smíru, popřípadě návrhu na mimosoudní vyrovnání v žalobě vedené                    u Okresního soudu v Karlových Varech pod spisovou značkou 43 C 120/2007 

Termín kontroly: 2.10.2008

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


5. Prodej movitého majetku kraje – služební automobil Škoda Octavia Collection

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 515/07/08

- schvaluje návrh likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, naložit s movitým majetkem kraje, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje - služebním automobilem - Škoda Octavia Collection SPZ 1K1399 tak, že bude úplatně převeden cizí osobě za cenu nejvyšší v místě a čase obvyklou

Termín kontroly: 4. 9. 2008

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru 
                     Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


