Usnesení z 38. jednání RKK dne 10.7.2008
10.7.2008		Strana 1 (celkem 24)
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 38. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. července 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:10 do 10:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, 
Ing. Řezníček (celkem 6 radních)	
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni: 		Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		pí. Rožcová
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.7.2008		RK  517/07/08
2.	Schválení užití znaku Karlovarského kraje na internetových stránkách 		RK  518/07/08
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a k propagaci ROP 
Severozápad
3.	Návrh projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání 		RK  519/07/08
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1
	Uzavření dodatků ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní 	RK  520/07/08
regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti 
územního obvodu Karlovarského kraje
	Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK  521/07/08
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.
	Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK  522/07/08
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje s dopravcem ČI‑DU, spol. s r.o.

7.	Rozšíření žádosti o poskytnutí dotace v rámci Iniciativy společenství 		RK  523/07/08
Interreg IIIA na realizaci akce „II/217 Rekonstrukce silnice - průtah Aš, 
4. a 5. etapa“
8.	Prodej DDHM, který KSÚS KK, p. o. nepotřebuje ke své činnosti 			RK  524/07/08
9.	Schválení vyhodnocení pořadí nabídek v zadávacím řízení na dodavatele 		RK  525/07/08
služeb na zajištění projektové dokumentace stavby „II/210 Západní obchvat 
Sokolov – Svatava“  
10.	Schválení aktualizace investičních záměrů k akcím na silnicích II. a III. třídy	RK  526/07/08
 v Karlovarském kraji předfinancovávaných z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury v roce 2008
11.	Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2008 - změna č. 2 				RK  527/07/08
12.	Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku – zisku 		RK  528/07/08
za rok 2007
13.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování projektové 		RK  529/07/08
dokumentace na akci: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní“
		- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
14.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh změny pravidel			RK  530/07/08
15.	Projekt Vodácká Ohře – návrh způsobu realizace					RK  531/07/08
16.	Projekt Partnerství pro budoucnost 1 – závěrečná zpráva				RK  532/07/08
17.	Aktualizace strategické části Programu rozvoje Karlovarského kraje		staženo
18.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování části územně 	RK  533/07/08
analytických podkladů na území Karlovarského kraje“ 
                   - Schválení formy zadávacího řízení
                   - Schválení subjektů k obeslání výzvou
                   - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
                   - Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek
19.	Rozpočtové změny								RK  534/07/08
20.	Změna účelu použití investičních prostředků a převod finančních prostředků 	RK  535/07/08
z rezervního fondu do fondu investičního - Galerie výtvarného umění v Chebu
21.	Použití rezervního fondu a změna účelu použití investičních prostředků – Krajské  RK  536/07/08
muzeum Karlovarského kraje
22.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Administrativní nástavba 	RK  537/07/08
na objektu garáží KÚ Karlovarského kraje“
	Schválení formy zadávacího řízení

Schválení subjektů k obeslání výzvou
Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
-	Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek                                                                       
23.	Změna části usnesení č. RK 352/05/08 ze dne 15.5.2008 - Zřízení věcných 	RK  538/07/08
břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských 
sítí do  silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
24.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy		RK  539/07/08
příspěvkovým organizacím
25.	Smlouva o centrálním zadávání – pojištění majetku a odpovědnosti za škody	RK  540/07/08
26.	Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé 	RK  541/07/08
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě 
chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy 
katastrálního operátu
27.	Pronájem pozemkové parcely č. 527/111 v k.ú. Dvory a obci Karlovy Vary 	RK  542/07/08
28.  	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	RK  543/07/08
památek a památkově hodnotných objektů - zámek Hazlov
29.	Smlouvy o partnerství na projekt „Soubor propagačních materiálů 			RK  544/07/08
Karlovarského kraje“
30.    Příspěvek na podporu činnosti pro Komunitní plánování o.p.s. - pobočka 		RK  545/07/08
Karlovy Vary 
31.	Žádost o poskytnutí dotace z OP LZZ na projekt  „Individuální 			RK  546/07/08
projekt - Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které 
jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“
32.	Rekonstrukce střechy Domova pro osoby se zdravotním postižením 		RK  547/07/08
„Pata“ v Hazlově
33.  	Jmenování ředitele příspěvkové organizace LDN v Nejdku a stanovení 		RK  548/07/08
jeho platu 
34.    Změna č. 10 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje		RK  549/07/08
35.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci 			RK  550/07/08
„Záchranný kruh“, o.s.
36.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje 		RK  551/07/08
na rok 2008
37.	Zajištění školního stravování pro žáky střední školy, jejíž činnost vykonává 	RK  552/07/08
příspěvková organizace Gymnázium Ostrov
38.	Vzdání se funkce vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 		RK  553/07/08
a cestovního ruchu
39.	a) Projekt „EUROKLÍČ“								RK  554/07/08
	













	  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. Kamila Řezníčka


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 39a)	- Projekt „EUROKLÍČ“		

Stažení:
bodu č. 17)	- Aktualizace strategické části Programu rozvoje Karlovarského kraje


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.7.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  517/07/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.7.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení užití znaku Karlovarského kraje na internetových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a k propagaci ROP Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  518/07/08

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na internetových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a k propagaci ROP Severozápad

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Návrh projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  519/07/08

- schvaluje předložený dokument „Návrh projektu technické pomoci OP VK Karlovarského kraje 
na období 2007 – 2013 v prioritní ose 5a“ dle návrhu

- schvaluje návrh rozpočtu uvedeného projektu technické pomoci OP VK Karlovarského kraje 
na období 2007 – 2013 v prioritní ose 5a

- schvaluje záměr kraje podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osy 5a, oblast podpory 5.1

- ukládá odboru investic a grantových schémat předložit žádosti o dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 5a, oblast podpory 5.1 v rámci vyhlášené výzvy Zprostředkujícím subjektům OP VK – krajům

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat
Termín kontroly: 2.10.2008 Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat

4. Uzavření dodatků ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  520/07/08

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci České dráhy, a.s. a VIAMONT a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 4.9.2008

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


5. Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  521/07/08

- schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 4.9.2008

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


6. Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem ČI‑DU, spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  522/07/08

- schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem ČI-DU, spol. s r.o. dle návrhu

Termín kontroly: 4.9.2008

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


7. Rozšíření žádosti 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  523/07/08

- souhlasí s rozšířením podané 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 o realizaci dešťové kanalizace 

- schvaluje navýšení vyčleněných finančních prostředků potřebných na realizaci akce „II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš, 4. a 5. etapa“ včetně finančních prostředků na realizaci dešťové kanalizace do celkové výše 29,5 mil. Kč v rámci Provozního plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje pro rok 2008 a ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje zapracovat tuto skutečnost do změny Provozního plánu organizace pro rok 2008

Termín kontroly: 11.9.2008

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


8. Prodej DDHM, který KSÚS KK, p. o. nepotřebuje ke své činnosti 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  524/07/08

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje s tím, že tento nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím kraje

- souhlasí s prodejem movitého majetku, specifikovaného v příloze č. 1 v celkové pořizovací hodnotě 98 250,05 Kč společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. za částku 4 915,- Kč

Termín kontroly:  4.9.2008

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


9. Schválení vyhodnocení pořadí nabídek v zadávacím řízení na dodavatele služeb na zajištění projektové dokumentace stavby „II/210 Západní  obchvat Sokolov – Svatava“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  525/07/08

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky DSP/ZDS: 
„II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava“  na dodavatele služeb na zajištění projektové dokumentace uvedené stavby, kterou podal uchazeč: Valbek, spol. s r. o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 482 66 230, s nabídkovou cenou 6.212.395,- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 11.9.2008

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


10. Schválení aktualizace investičních záměrů k akcím na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji předfinancovávaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  526/07/08

- schvaluje aktualizaci investičních záměrů k akcím na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji předfinancovávaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, spočívající v úpravě výše nákladů předfinancovávaných do výše dotace z Evropské unie pro rok 2008 na jednotlivé stavby takto:

II/221 Rekonstrukce silnice – průtah Pernink
pův. předp.: 23.800 tis. Kč, akt. výše: 23.800 tis. Kč, beze změny
	II/221 Rekonstrukce silnice Hroznětín – Merklín
pův. předp.: 34.000 tis. Kč, akt. výše: 39.950 tis. Kč, navýšení o 5.950 tis. Kč
	II/221 Rekonstrukce silnice Potůčky
pův. předp.: 17.000 tis. Kč, akt. výše: 0 tis. Kč, snížení o 17.000 tis. Kč
	II/209 Rekonstrukce silnice – průtah Nové Sedlo – Chranišov
pův. předp.: 21.000 tis. Kč, akt. výše: 23.800 tis. Kč, navýšení o 2.800 tis. Kč
	II/210 Rekonstrukce silnice – průtah Kraslice
pův. předp.: 39.900 tis. Kč, akt. výše: 39.900 tis. Kč, beze změny
	II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš
pův. předp.: 17.000 tis. Kč, akt. výše: 11.900 tis. Kč, snížení o 5.100 tis. Kč
	II/222 Rekonstrukce silnice Stará Chodovská – Chodov
pův. předp.: 22.200 tis. Kč, akt. výše: 25.750 tis. Kč, navýšení o 3.550 tis. Kč
	II/606 Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 Cheb – Vinice

pův. předp.: 18.200 tis. Kč, akt. výše: 18.190 tis. Kč, snížení o 10 tis. Kč
	III/1987 Rekonstrukce mostu ev. č. 1987-1 Stráž nad Ohří

pův. předp.: 11.900 tis. Kč, akt. výše: 16.230 tis. Kč, navýšení o 4.330 tis. Kč
	III/19824 Rekonstrukce mostu ev. č. 19824-6 Bečov

pův. předp.: 17.800 tis. Kč, akt. výše: 19.970 tis. Kč, navýšení o 2.170 tis. Kč
	III/2124 Rekonstrukce mostu ev. č. 2124-5 Černý Mlýn

pův. předp.: 4.800 tis. Kč, akt. výše: 6.030 tis. Kč, navýšení o 1.230 tis. Kč
	III/21042 Rekonstrukce mostů ev. č. 21042-7, 21042-8 a 21042-9 Oloví

pův. předp.: 11.300 tis. Kč, akt. výše: 12.480 tis. Kč, navýšení o 1.180 tis. Kč

Termín kontroly: 11.9.2008

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. 2 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  527/07/08

- bere na vědomí  předloženou změnu provozního plánu č. 1 KSÚS KK, p.o. na rok 2008, přičemž 
se celkové předpokládané zdroje zvyšují z částky 840 913 tis. Kč na částku 884 863 tis. Kč, tj. o částku  43 950 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů KSÚS KK, p.o. na rok 2008 z částky 439 880 tis. Kč 
na částku 455 880 tis. Kč, tj. o částku 16 000 tis. Kč, přičemž se zařadil zdroj na spolufinancování obcí částkou 250 tis. Kč a zvyšují se zdroje z prostředků investičního fondu na posílení oprav silnic z částky 50 180 tis. Kč na částku 65 930 tis. Kč, tj. o částku 15 750 tis. Kč 

- schvaluje zvýšení v čerpání neinvestičních finančních prostředků nákladů KSÚS KK, p.o. na rok  2008 z částky 439 880 tis. Kč na částku 455 880 tis. Kč, tj. o částku 16 000 tis. Kč, přičemž se zvyšují náklady na údržbu silniční sítě z částky 318 500 tis. Kč na částku 334 500 tis. Kč, tj. o 16 000 tis. Kč 

- bere na vědomí zvýšení zdrojů v investičním fondu KSÚS KK, p.o. na rok 2008 z částky 
526 152 tis. Kč na částku 569 852 tis. Kč, tj. o částku 43 700 tis. Kč, přičemž se zařadil zdroj 
na spolufinancování obcí částkou 197 tis. Kč, navýšil se příspěvek zřizovatele z částky 89 211 tis. Kč 
na částku 112 011 tis. Kč, tj. o 22 800 tis. Kč  a navýšily se zdroje čerpání úvěrů z částky 256 600 tis. Kč na částku 277 303 tis. Kč, tj. o 20 703 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu

zvyšuje se čerpání zdrojů na údržbu silniční sítě z částky 50 180 tis. Kč na částku 65 930 tis. Kč, 
tj. o 15 750 tis. Kč,
zvyšuje se čerpání zdrojů na investice do silniční sítě z částky 398 305 tis. Kč na částku  421 025 tis. Kč, tj. o 22 720 tis. Kč,
zvyšuje se rezerva z částky 2 240 tis. Kč na částku 7 470 tis. Kč, tj. o 5 230 tis. Kč

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

Termín kontroly:   4.9.2008

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


12. Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku – zisku za rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  528/07/08

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj  účetní  závěrku a vytvoření kladného hospodářského výsledku – zisku ve výši 2 445 133,- Kč za rok 2007

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku 
a zakladatelské listiny, rozdělení zisku za rok 2007 ve výši 2 445 133,- Kč takto:

122 256,- Kč přidělit do zákonného rezervního fondu společnosti
20.000,- Kč přidělit do sociálního fondu společnosti
340 463,11 Kč ponechat  jako nerozdělený zisk minulých let
1 962 413,89 Kč část zisku roku 2007 použít na pokrytí ztráty roku 2006

Termín kontroly: 11.9.2008

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




13. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování projektové dokumentace 
na akci: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní“
- 	Schválení formy zadávacího řízení
- 	Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- 	Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- 	Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  529/07/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní “

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Radek Havlan    	- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen:  Jan Prudík   			- náhradník: Jana Spirová 
- člen:  Milan Březina		- náhradník: Jaroslav Votík

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  JUDr. Josef Pavel		- náhradník: Ing. Jan Zborník
- člen:  RNDr. Petr Horký     	- náhradník: Ing. Jiří Behenský
- člen:  Ing. Josef Malý		- náhradník: Olga Haláková
- člen:  Josef Murčo			- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen:  Jan Prudík                             - náhradník: Jana Spirová
- člen:  PhDr. Eva Dittertová            - náhradník: Ing. Lenka Zubačová
- člen:  Ing. Radek Havlan		- náhradník: Milan Březina

Termín kontroly:   4.12.2008

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


14. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh změny pravidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  530/07/08

- souhlasí s návrhem změny pravidel dotačního programu „Projekt Partnerství pro budoucnost 3“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh změny pravidel dotačního programu „Projekt Partnerství pro budoucnost 3“

Termín kontroly: 2.10.2008 

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

15. Projekt Vodácká Ohře – návrh způsobu realizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  531/07/08

- souhlasí s navrženým způsobem realizace projektu Vodácká Ohře
	
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


16. Projekt Partnerství pro budoucnost 1 – závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  532/07/08

- bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci a vyúčtování projektu Partnerství pro budoucnost 1

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


17. Aktualizace strategické části Programu rozvoje Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


18. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování části územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“ 
- 	Schválení formy zadávacího řízení
- 	Schválení subjektů k obeslání výzvou
- 	Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- 	Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  533/07/08

- schvaluje realizaci výběrového řízení formou oslovení uchazečů dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zpracování části územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování části územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování části územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Vlastimil Veselý		- náhradník: Ing. Stanislav Jambor
- člen: Ing. Markéta Báčová		- náhradník: Ing. arch. Jaroslav Jelínek
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jaroslav Votík

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Ellen Volavková	- náhradník: RNDr. Petr Horký
- člen: Ing. Václav Živný 		- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: Vlastimil Veselý		- náhradník: Ing. Stanislav Jambor
- člen: Ing. Markéta Báčová		- náhradník: Ing. arch. Jaroslav Jelínek
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jaroslav Votík

Termín kontroly: 2.10.2008

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


19. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  534/07/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 143/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční prostředky ve výši ± 50.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů neinvestičního charakteru projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila, který je připravován k realizaci v rámci ROP NUTS II Severozápad. 

Rozpočtovou změnu č.  144/2008
-  navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 46.101,50 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky, určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro Jana Ondeka, bytem Riegrova 339, 273 09 Kladno

Rozpočtovou změnu č. 145/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 800.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajský dětský domov pro děti do 3 let v Aši jako investiční příspěvek na pořízení dvou přístrojů VACUMET VDi na antibakteriální likvidaci plen s redukcí odpadu. 

Rozpočtovou změnu č.  146/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.848,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za IV. čtvrtletí roku 2007 (2. část). Jedná se o  finanční vypořádání za rok 2007 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č.  147/2008
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 97.200,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k  navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Galerie umění Karlovy Vary na pokrytí mzdy 
a zákonných odvodů nového odborného pracovníka.

Rozpočtovou změnu  č.  148/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční prostředky ve výši ± 133.269,-- Kč. Finanční prostředky budou použity na rozšíření zabezpečovacího systému Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 149/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.034.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2008“. Finanční prostředky jsou určeny jednotlivým obcím na základě usnesení zastupitelstva č. ZK 99/06/08 ze dne 19.6.2008 (rozpis 
na jednotlivé obce je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 150/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 400.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje 
na archeologický výzkum dle § 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/06/08 ze dne 19.6.2008, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007.

Rozpočtovou změnu č. 151/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 4.400.000,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje 
na nákup historického statku Milíkov č.p. 18, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/06/08 ze dne 19.6.2008, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje 
za rok 2007.

Rozpočtovou změnu č. 152/2008 
- navýšení  příjmů  a  výdajů Karlovarského kraje o částku  21.215.280,-- Kč zapojením příjmů –  daně z příjmů právnických osob placené Karlovarským krajem za rok 2007 do rozpočtu ekonomického odboru, odkud tato daň byla 19.6.2008 uhrazena

Rozpočtovou změnu č. 153/2008 
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 2.850.000,-- Kč, z toho neinvestiční příspěvek ve výši 500.000,-- Kč a investiční ve výši 2.350.000,-- Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na příspěvky obcím Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“, schválené usnesením č. ZK 107/06/08 dne 19.6.2008, dle tabulky uvedené v důvodové zprávě. 

Rozpočtovou změnu č.  154/2008
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu tohoto odboru ve výši ± 200.000,-- Kč, jako neinvestiční příspěvek. Jedná se o finanční prostředky určené pro obce Karlovarského kraje oceněné v krajském kole soutěže „Vesnice roku“, schválené usnesením č. ZK 108/06/08 dne 19.6.2008, 
dle tabulky uvedené v důvodové zprávě. 

Rozpočtová změna  č. 155/2008
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 800.000,-- Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory Spáleniště v Cheb 
na navýšení příspěvků na provoz v roce 2008

Rozpočtovou změnu č.  156/2008
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 500.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k  navýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje 
na spolufinancování akce „Muzeum KV – ředitelství, pořízení speciálních úložných systémů 
do depozitářů III. etapa“, na kterou obdrží organizace dotaci z Ministerstva kultury České republiky.



Rozpočtovou změnu č. 157/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 20.000,-- Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Cheb na  pořízení notebooku.

Rozpočtovou změnu č. 158/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 200.000,-- Kč z titulu zapojení nevyčerpaných investičních prostředků za rok 2007 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2008 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Prvního českého gymnázia Karlovy Vary. Neinvestiční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnické a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary k poskytnutí mimořádné finanční dotace na úhradu opravy havarijního stavu kanalizační přípojky. 

Rozpočtovou změnu  č. 159/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  v rámci schváleného  rozpočtu na rok 2008 v celkové částce ±  148.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice na zabezpečení výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty. 

Rozpočtovou změnu č. 160/2008
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 499.800,-- Kč. Investiční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Odbornému učilišti Horní Slavkov na pořízení nákladního automobilu GAZ-GAZELLE typ 33027.

Rozpočtovou změnu č. 161/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 150.000,-- Kč do kapitoly  příspěvky cizím subjektům. Finanční příspěvek je určen občanskému sdružení Kotec o.s., se sídlem Boženy Němcové 453/5, Mariánské Lázně na částečnou úhradu výdajů souvisejících s realizací programů v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v základních a středních školách v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 162/2008
- přesun  rozpočtových prostředků odboru investic a grantových schémat do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 800.000,-- Kč. Investiční prostředky jsou určeny příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, a to Integrované střední škole Cheb ve výši 500.000,-- Kč na úhradu projektové dokumentace „Rekonstrukce kuchyně“  a  Prvnímu českému gymnáziu v Karlových Varech ve výši 300.000,-- Kč na úhradu projektové dokumentace „Vybudování sportovního hřiště“.

Rozpočtovou změnu č. 163/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 86.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění rozvojového programu ve vzdělávání „Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně“  pro 1. SOUKROMOU základní školu Karlovy Vary ve výši 10.000,-- Kč a dále pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (seznam uveden 
v  důvodové zprávě) ve výši 76.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 164/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.486,-- Kč z titulu vrácení přeplatku 
na všeobecném zdravotním pojištění za rok 2003 od příspěvkové organizace zřizované městem Cheb Mateřské školy Cheb, Do Zátiší 3. Prostředky budou zaslány Ministerstvu financí České republiky.


Rozpočtovou změnu č. 165/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.263.710,47 Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/06/08 ze dne 19.6.2008, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007

Rozpočtovou změnu č. 166/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 7.820.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na financování  „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008“. Finanční prostředky jsou určeny jednotlivým příjemcům na základě usnesení č. RK 379/05/08 ze dne 22.5.2008, 
č. RK 453/06/08 ze dne 5.6.2008 a č. ZK 135/06/08 ze dne 19.6.2008 (rozpis na jednotlivé příjemce 
je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 167/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 5.000.000,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje
na obnovu vozového parku, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. ZK 109/06/08 ze dne 19.6.2008, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007.

Rozpočtovou změnu č. 168/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro Asociaci „Záchranný kruh“ o.s., Karlovy Vary na vytvoření regionálního bezpečnostního portálu.

Rozpočtovou změnu č. 169/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků  z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 252.875,-- Kč. Jedná se o finanční prostředky na úhradu faktury 
za IV. čtvrtletí roku 2007 dle Manažerské smlouvy ev. č. 023/2006 na manažerské služby Karlovarské krajské nemocnice, a.s.., a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/06/08 
ze dne 19.6.2008, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007.

Rozpočtovou změnu č. 170/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 do rozpočtu Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 700.000,-- Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/06/08 ze dne 19.6.2008, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007

Rozpočtovou změnu č. 171/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 200.000,-- Kč z titulu zapojení nevyčerpaných investičních prostředků za rok 2007 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2008 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Prvního českého gymnázia Karlovy Vary. Investiční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary k poskytnutí mimořádné finanční dotace 
na úhradu studie na zpracování projektu pro stavební povolení k zateplení fasády, výměny oken, 
na návrh klempířských prvků a zateplení střech včetně mansard a elektrorozvodů v těchto místnostech v objektu Šmeralova 44, Karlovy Vary. 

Rozpočtovou změnu  č. 172/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 2.354.754,-- Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku v částce 1.987.004,-- Kč a zvýšení odvodu z investičního fondu v částce 367.750,-- Kč příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední škole živnostenské Sokolov. Finanční prostředky budou převedeny 
ze schváleného provozního příspěvku a schváleného odvodu z investičního fondu na 2. pololetí 2008 
od příspěvkové organizace Střední odborné školy Kynšperk. Sloučením těchto škol s účinností 
od 1.7.2008 se nástupnickou organizací stává Střední škola živnostenská Sokolov.

Rozpočtovou změnu č. 173/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 30.000.000,-- Kč. Jedná se o navýšení základního kapitálu 
pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/06/08 ze dne 19.6.2008, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007. 

Rozpočtovou změnu č. 174/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v rámci finančního vypořádání Karlovarského kraje 
se státním rozpočtem za rok 2007 zapojením financování z finančního vypořádání Karlovarského kraje v roce 2007 ve výši 457.321,90 Kč a příjmů z vratek v rámci finančního vypořádání v roce 2008  
ve výši 44.883.213,23 Kč, celkem ve výši 45.340.535,13 Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/06/08 ze dne 19.6.2008, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007

Rozpočtovou změnu č. 175/2008
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 22.800.240,18 Kč. Jedná se o investiční příspěvek příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajské správě a údržbě silnic, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/06/08 ze dne 19.6.2008, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007. 

Rozpočtovou změnu č. 176/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 do rozpočtu Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje – sociální fond ve výši 683.646,29 Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/06/08 ze dne 19.6.2008, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007

Rozpočtovou změnu č. 177/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 135.604,-- Kč  zapojením příjmů roku 2008 
do rozpočtu Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu vráceného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, odváděného za uvolněné členy zastupitelstva 
za období roku 2001-2007. Finanční prostředky jsou určeny na  odměny členů zastupitelstev.

Rozpočtovou změnu č. 178/2008
– přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 21.100,-- Kč z Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na ostatní osobní výdaje

Rozpočtovou změnu č.  179/2008
– přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 1.040.000,-- Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje, z toho částku 295.000,-- Kč na povinné pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a částku 745.000,-- Kč na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za neuvolněné zastupitele 
a členy komisí a výborů

Rozpočtovou změnu  č. 180/2008
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 420.546,70 Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje jako investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory Spáleniště v Chebu
na 1. etapu rekonstrukce a stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a 6. NP z důvodu navýšení DPH 
od 1.1.2008

Rozpočtovou změnu  č. 181/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 10.000.000,-- Kč. Jedná se o realizaci akce „Administrativní nástavba na objektu garáží KÚ Karlovarského kraje“.

Rozpočtovou změnu č. 182/2008
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 892.006,-- Kč na výdaje Odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou vráceny na účet Ministerstva financí ČR, poskytovatele zdrojů strukturálních fondů EU, ve výši 792.895,-- Kč a na účet Ministerstva pro místní rozvoj ČR, správce programu, ve výši 99.111,-- Kč. Jedná se o finanční prostředky, které byly Karlovarskému kraji proplaceny v roce 2007 v průběhu realizace grantu Romského občanského sdružení Karlovy Vary v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji, opatření 3.2 SROP.

Rozpočtovou změnu č.  183/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 556.206.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplatu platů a souvisejících odvodů na III. čtvrtletí 2008 
pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 199.180.000,-- Kč, soukromé školy v částce 18.710.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 338.316.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu  č. 184/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 149.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje z investičních prostředků z akce „Hornický skanzen Barbora – zpřístupnění a výstroj štoly č. 1 - 3. etapa“ na neinvestiční prostředky na akci nákup mobiliáře statku č.p. 18, Milíkov

Rozpočtová změna  č. 185/2008
- přesun finančních prostředků ve výši ± 500.000,-- Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro zajištění údržby nově nabytého objektu Císařské lázně na poměrnou část v roce 2008

Termín kontroly: 4.9.2008

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





20. Změna účelu použití investičních prostředků a převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního - Galerie výtvarného umění v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  535/07/08

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 65.650,- Kč 
ze schválené investiční akce roku 2007 „Zhotovení a osazení kopií původních soch ze štítu kostela 
sv. Kláry“ na akce: „Komínová vložka odvodu spalin kotelny ÚT“ částku 35.650,- Kč a na akci „Odborná knihovna - oprava krovu a stropů“ částku 30.000,- Kč

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Chebu ve výši 100.000,- Kč na nákup nového počítačového serveru

Zodpovídá: PhDr. Jiří Vykoukal, ředitel příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu


21. Použití rezervního fondu a změna účelu použití investičních prostředků – Krajské muzeum Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  536/07/08

- schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje 
ve výši 310.000,- Kč na dofinancování nákupu mobiliáře statku č.p. 18, Milíkov

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 805.240,- Kč 
z investiční akce „Hornický skanzen Barbora – zpřístupnění a výstroj štoly č. 1 – 3. etapa“ na akce: „Zámek Sokolov – výstavní síň - elektroinstalace“ částku 496.240,- Kč a na dofinancování nákupu mobiliáře statku č.p. 18, Milíkov  částku 309.000,- Kč

Zodpovídá: PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje


22. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Administrativní nástavba na objektu garáží KÚ Karlovarského kraje“
Schválení formy zadávacího řízení
Schválení subjektů k obeslání výzvou
Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
-	Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek                                                                       

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  537/07/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Administrativní nástavba na objektu garáží KÚ Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Administrativní nástavba na objektu garáží KÚ Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Bc. Miroslav Očenášek		             - náhradník: Pavel Trska
- člen: Ing. Jozef Leško        	  	             - náhradník: Martina Jánská
- člen: Milan Březina				- náhradník: Ing. Radek Havlan
 
- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: RNDr. Petr Horký		     		- náhradník: Ing. Ivan Žikeš
- člen: Ing. Jan Zborník   	     	            		- náhradník: Ing. Jan Horník
- člen: Ing. Jiří Behenský          	             	- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Mgr. Ellen Volavková                             	- náhradník: Olga Haláková
- člen: Bc. Miroslav Očenášek			- náhradník: Ing. Jozef Leško

- ukládá ekonomickému odboru zajistit finanční prostředky na realizaci veřejné zakázky ve výši 
10. mil Kč 

Termín kontroly:   2.10.2008 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


23. Změna části usnesení č. RK 352/05/08 ze dne 15.5.2008 - 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  538/07/08

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. RK 352/05/08 ze dne 15.5.2008 ve znění:

      - Schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 445/2 a č. 445/3 v k.ú. Obilná, 
a to za celkovou jednorázovou úhradu 23.609,60 Kč
      Zbývající část usnesení č. 352/05/08 ze dne 15.5.2008 se nemění.       

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p p.č. 445/2, č. 445/3 a 453/41 v k.ú. Obilná, a to za celkovou jednorázovou úhradu 26.215,70 Kč

Termín kontroly:  2.10.2008

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


24. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  539/07/08

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací – PhDr. Evě Dittertové, Ing. Janu Kotovi, 
PaedDr. Milanovi Hricovi, Ing. Liborovi Syrovátkovi, PaedDr. Josefu Novotnému zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku dle návrhu

Termín kontroly:  16.10.2008

Zodpovídají: PhDr. Eva Dittertová, Ing. Jan Kot, PaedDr. Milan Hric, Ing. Libor Syrovátka, 
  PaedDr. Josef Novotný


25. Smlouva o centrálním zadávání – pojištění majetku a odpovědnosti za škody

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  540/07/08

- schvaluje Smlouvu o centrálním zadávání – pojištění majetku a odpovědnosti za škody, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem (jako „centrálním zadavatelem“) a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými Karlovarským krajem (jako „zadavateli“) s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 6.11.2008

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


26. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  541/07/08

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé 
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

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


27. Pronájem pozemkové parcely č. 527/111 v k.ú. Dvory a obci Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  542/07/08

- schvaluje záměr pronájmu pozemkové parcely č. 527/111 o výměře 2753 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha) za cenu  130 Kč/m2/rok, vše v k.ú. Dvory a obci Karlovy Vary, na dobu určitou 25 let, za účelem výstavby objektu Domu služeb, za podmínek dle přílohy č. 1 s připomínkou uvedenou 
v zápise

- jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

- RNDr. Petr Horký
- Ing. Josef Malý
- Ing. Luboš Orálek
 
Termín kontroly: 6.11.2008

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



28. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů - zámek Hazlov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  543/07/08

- souhlasí s poskytnutím výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje usnesením 
č. 64/01/07 dne 18. 1. 2007, a to z čl. III bodu 1 v tom smyslu, že se připouští žádost Obce Hazlov podaná po termínu zde stanoveném 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
poskytnutí příspěvku Obci Hazlov ve výši 100 000,- Kč na první fázi zabezpečení havarijního stavu objektů areálu zámku v Hazlově 
	zplnomocnění náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského, k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008

Termín kontroly: 2.10.2008

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


29. Smlouvy o partnerství na projekt „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  544/07/08

- schvaluje Smlouvy o partnerství na projekt „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ uzavřené s městem Boží Dar a s městem Františkovy Lázně

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedených smluv o partnerství

Termín kontroly:  4.9.2008

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


30. Příspěvek na podporu činnosti pro Komunitní plánování o.p.s. - pobočka Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  545/07/08

- schvaluje poskytnutí příspěvku pro Komunitní plánování o.p.s. – pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 227, 360 17 Karlovy Vary,  na zajištění činnosti ve výši 200.000,- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění činnosti 
pro Komunitní plánování o.p.s. – pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 227, 360 17 Karlovy Vary

Termín kontroly: 4.9.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


31. Žádost o poskytnutí dotace z OP LZZ na projekt  „Individuální projekt - Poskytování sociálních služeb  v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  546/07/08

- bere na vědomí znění žádosti o dotaci z OP LZZ na projekt „Individuální projekt - Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

- schvaluje předložení žádosti do příslušné výzvy OP LZZ

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci na základě připomínek Řídícího orgánu

Termín kontroly: 16.10.2008 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


32. Rekonstrukce střechy Domova pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  547/07/08

- schvaluje příspěvek pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově ve výši 6.500.000,- Kč na střešní konstrukci

Termín kontroly: 2.10.2008

Zodpovídá: 	Jaroslava Víšová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově 


33. Jmenování ředitele příspěvkové organizace LDN v Nejdku a stanovení jeho platu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  548/07/08

- jmenuje pí Olgu Rožcovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace LDN v Nejdku s účinností 
od 1.8.2008

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat ředitelce příspěvkové organizace LDN v Nejdku pí Olze Rožcové ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenované ředitelky

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu





34. Změna č. 10 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  549/07/08

- souhlasí se změnou č. 10 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

 - doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu č. 10 Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.10.2008

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


35. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci „Záchranný kruh“, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  550/07/08

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci „Záchranný kruh“, o.s., se sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary,  ve výši 50.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Bezpečnostní portál – účinný nástroj edukace první pomoci dětí a mládeže a jejich rodičů a pedagogů (1. etapa)“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto příspěvku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly:  16.10.2008 

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


36. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  551/07/08

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 

	CYKLO TEAM KILLI  se sídlem Sokolov, Seifertova 1837, na MČR Masters v silniční cyklistice ve výši 10.000,- Kč
	RAPpresent se sídlem Karlovy Vary, Foersterova 17, na ME FISAF 2008 ve Finsku a MS FISAF 2008 v Rusku  v kategorii hip hop - dospělí  ve výši 10.000,- Kč


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

Termín kontroly: 2.10.2008

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


37. Zajištění školního stravování pro žáky střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Ostrov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  552/07/08

- bere na vědomí informaci o změně způsobu zajištění školního stravování pro žáky střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Ostrov, s účinností od 1. září 2008 

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajišťování školního stravování a závodního stravování 
a o poskytování dalších souvisejících služeb mezi příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov a firmou Eurest – zařízení školního stravování spol. s r.o. s tím, že v návaznosti na závazky ze smlouvy vyplývající

	zřizovatel poskytne příspěvkové organizaci v rámci příspěvku na provoz prostředky 
na pokrytí nákladů na energie spojené se zajištěním školního stravování žáků a  prostředky na pokrytí nákladů souvisejících s pořízením investičního majetku specifikovaného 
ve smlouvě


	v případě ukončení smluvního vztahu před sjednaným termínem jakoukoliv ze smluvních stran, poskytne zřizovatel příspěvkové organizaci prostředky na odkup investičního majetku specifikovaného ve smlouvě

 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady kraje 

Termín kontroly: 2.10.2008

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


38. Vzdání se funkce vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  553/07/08

- bere na vědomí vzdání se funkce vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu p. Jana Prudíka dnem 30.9.2008

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se vzdáním se funkce

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu



39 a) Projekt „EUROKLÍČ“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  554/07/08

- souhlasí s poskytnutím příspěvku pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR na zajištění realizace přípravné fáze projektu „EUROKLÍČ“ ve výši 500.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR na zajištění realizace přípravné fáze projektu „EUROKLÍČ“ 
ve výši 500.000,- Kč

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí




