Usnesení z 40. jednání RKK dne 24.7.2008
24.7.2008		Strana 1 (celkem 22)
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 40. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 24. července 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:05 do 10:53 hodin 


Přítomni:              	Ing. Zborník, RNDr. Horký, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Řezníček (celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Zborník
Omluveni:		JUDr. Pavel, Ing. Červenka, Ing. Behenský, Ing. Orálek,
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, Ing. Divišová, Ing. Pospíšil
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.   Schválení programu jednání	

   1.  	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.7.2008	RK 556/07/08	
2.    Stanovení počtu členů Zastupitelstva Karlovarského kraje                                          RK 557/07/08
3.    Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008, kterým se mění nařízení                               RK 558/07/08 
       Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
       plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
	Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008, kterým se mění nařízení Karlovarského      RK 559/07/08

       kraje č. 2/2006, kterým se stanoví požární poplachový plán Karlovarského kraje
	Informace o stavu přípravy projektů Technické pomoci v rámci globálních               RK 560/07/08 

       grantů operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
	Návrh na udělení dotace pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně                RK 561/07/08

       plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
       odboru regionálního rozvoje pro Obec Andělskou Horu - NATURA 2000
7.    Postup prací na projektu Univerzitní kampus	RK 562/07/08
8.    Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK 563/07/08
	osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
	Karlovarského kraje
	Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK 564/07/08

	dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravcem Dopravní podnik 
	Ústeckého kraje a.s.
10.     Finanční podpora přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) v r. 2008            RK 565/07/08 
          – stanovení kritérií
11.     Rozpočtová změna odboru dopravy a silničního hospodářství	RK 566/07/08
12.     Rozpočtové změny 	RK 567/07/08
13.     Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období     	RK 568/07/08          
          od 1.1.2008 do 30.6.2008
14.     Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – 	RK 569/07/08
          dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
15.     Nařízení odvodu z investičního fondu a zvýšení provozního příspěvku 	RK 570/07/08
          Základní umělecké škole Žlutice ve stejné výši
16.     Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 	RK 571/07/08
          kraje –  pozemkové parcely v k.ú. Německý Chloumek, Nové Kounice 
          a Rybničná
17.     Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 	RK 572/07/08
          kraje – pozemkové parcely v k.ú. Stanovice a Dražov 
18.     Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 	RK 573/07/08
	kraje – pozemkové parcely v k.ú. Cheb, stavba „Pivovarská I.“
19.     Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 	RK 574/07/08
	s ukládáním inženýrských sítí do  silničních pozemků v majetku 
	Karlovarského kraje
20.     Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce     	RK 575/07/08        
	za období od 01.01.2008 do 30.06.2008
21.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Nejdek	RK 576/07/08
22.     Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 4001, 4328/3, 4328/8, 	RK 577/07/08
	k.ú. Jáchymov ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch společnosti 
	ZČP Net s.r.o., pro stavbu „VTL plynovod Mariánská“
23.	Ponechání finančních prostředků z prodeje movitého majetku příspěvkové 	RK 578/07/08		organizaci - Střední lesnické škole Žlutice
24.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“, pro Sociální služby, 		  RK 579/07/08			příspěvkovou organizaci, zařízení Dům na půl cesty v Kynšperk 					nad Ohří, spočívající v neuskutečnění nabídky movitého majetku kraje 				ostatním příspěvkovým organizacím kraje, při převádění činnosti této 			organizace na cizí subjekt
25.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“, pro Sociální služby, 		  RK 580/07/08	
	příspěvkovou organizaci, zařízení Intervenční centrum v Sokolově, 
	spočívající v neuskutečnění nabídky movitého majetku kraje ostatním 
	příspěvkovým organizacím kraje, při převádění činnosti této organizace 
	na cizí subjekt
26. 	Souhlas s pokácením 2 ks stromů – Dětský domov Plesná				  RK 581/07/08
27.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 582/07/08
	– budova č.p. 494 na st.p.č. 244/2, vč. st.p.č. 244/2 a st.p.č. 244/1, vše v k.ú. 
	Kynšperk nad Ohří 
28.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské 	  RK 583/07/08
	krajské nemocnici a.s.
29.	Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ – schválení  		  RK 584/07/08
	Příkazní smlouvy
30.	Opakované uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinnosti 		  RK 585/07/08
	příjemců příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních 		
	památek a památkově hodnotných objektů v roce 2006 a 2007
31. 	Schválení zástupce ředitele Sociálních služeb, příspěvkové organizace, 		  RK 586/07/08
	Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří
32.	Převod činnosti sociální služby intervenční centra z organizace Sociální 		  RK 587/07/08
	služby, příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.
33.	Převod činnosti sociální služby domy na půl cesty z organizace Sociální 		  RK 588/07/08
	služby, příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.
34.     Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvkové organizace	  RK 589/07/08
35.     Návrh smlouvy o úpisu akcií mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou 		  RK 590/07/08
	krajskou nemocnicí a.s.

36.	Změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání základní školy, 	RK 591/07/08
	jejíž činnost vykonává příspěvková organizace základní škola, mateřská škola 
	a praktická škola Karlovy Vary
37.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola živnostenská 	  RK 592/07/08 
	Sokolov	
38.	Projednání vyhlášení volných dnů řediteli příspěvkových organizací 		  RK 593/07/08
	vykonávajících činnost základních a středních škol zřizovaných Karlovarským 
	krajem	
39.	Změna volebního řádu pro volby do školských rad, odvolání a jmenování členů 	RK 594/07/08 
	školských rad zřizovaných Karlovarským krajem
40a) 	Nominace do Hodnotitelské komise Programu LEADER ČR 2008		  RK 595/07/08
40b) 	Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu 	  	  RK 596/07/08	
	Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3
40c)   Grantové schémata Karlovarského kraje v rámci SROP GS29			   RK 597/07/08
	schválení změn v grantovém schématu 

	- schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování  grantových schémat 
          SROP – opatření 1.1 (GS 29)
40d)  Jmenování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 	   RK 598/07/08
ruchu




	


	     








                    Ing. Jan Zborník v. r.                                        Ing. Kamil Řezníček v. r.
       1. náměstek hejtmana			           	               ověřovatel
        Karlovarského kraje
















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Kamila Řezníčka
- Ing. Jiřího Mutinského



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícím doplněním:

Rozšíření programu o: 

bod č. 40a) 	- Nominace do Hodnotitelské komise Programu LEADER ČR 2008		  

bod č. 40b) 	- Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu 	  	  
 	 		Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3

bod č. 40c)  	- Grantové schémata Karlovarského kraje v rámci SROP GS29			
- schválení změn v grantovém schématu 
			       - schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování  grantových schémat 
          		       SROP – opatření 1.1 (GS 29)
bod č. 40d)  	- Jmenování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 	ruchu



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.7.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 556/07/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 24.7.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí	


2. Stanovení počtu členů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 557/07/08

- stanovuje počet členů Zastupitelstva Karlovarského kraje, který má být zvolen ve volbách                        do Zastupitelstva Karlovarského kraje ve dnech 17. a 18. října 2008, na 45 členů

- ukládá Ing. Danielovi Matějíčkovi, pověřenému zastupováním vedoucího odboru správních agend               a dozoru, Krajský živnostenský úřad, zveřejnit počet členů Zastupitelstva Karlovarského kraje nejpozději do 2 dnů od jeho stanovení na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále ve věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 11.9.2008

	Zodpovídá: Ing. Daniel Matějíček, pověřený zastupováním vedoucího odboru správních agend a dozoru,            
	        Krajský živnostenský úřad	
3. Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 558/07/08

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany

- ukládá Ing. Danielovi Matějíčkovi, pověřenému zastupováním vedoucího odboru správních agend           a dozoru, Krajský živnostenský úřad, zveřejnit nařízení ve věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Daniel Matějíček, pověřený zastupováním vedoucího odboru správních agend a dozoru, 
	        Krajský živnostenský úřad 	


4. Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví požární poplachový plán Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 559/07/08

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví požární poplachový plán Karlovarského kraje

- ukládá Ing. Danielovi Matějíčkovi, pověřenému zastupováním vedoucího odboru správních agend            a dozoru, Krajský živnostenský úřad, zveřejnit nařízení ve věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Daniel Matějíček, pověřený zastupováním vedoucího odboru správních agend a dozoru,     
                     Krajský živnostenský úřad


5. Informace o stavu přípravy projektů Technické pomoci v rámci globálních grantů operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 560/07/08

- bere na vědomí informaci o stavu projektů Technické pomoci, oblast podpory 5.1, 5.2 a 5.3 v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

- zmocňuje vedoucího odboru investic a grantových schémat k podpisu smluv a objednávek souvisejících s výdaji projektů Technické pomoci
  
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


6. Návrh na udělení dotace pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje pro Obec Andělskou Horu - NATURA 2000

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 561/07/08

- souhlasí s přidělením dotace Obci Andělská Hora ve výši 20.000,- Kč na zpracování hodnocení vlivu změny č. 1 ÚPN SÚ Andělská Hora na NATURA 2000, v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“, z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje v roce 2008 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou dotaci ke schválení 

Termín kontroly: 2.10.2008

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


7. Postup prací na projektu Univerzitní kampus

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 562/07/08

- schvaluje postup prací na projektu Univerzitní kampus

- ukládá odboru regionálního rozvoje zpracovat variantní (objemovou) studii k tomuto projektu

Termín kontroly: 20.11.2008

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


8. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 563/07/08

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci, Autobusy Karlovy Vary, a.s., LIGNETA autobusy s.r.o., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Cvinger bus s.r.o., ČI-DU, spol. s r.o., František Farář, ČSAD autobusy Plzeň, Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., Karel Vrbík a PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o. dle návrhu

Termín kontroly: 11.9.2008

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


9. Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravcem Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 564/07/08
- schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravcem Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., dle návrhu 

Termín kontroly: 4.9.2008

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


10. Finanční podpora přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) v r. 2008 – stanovení kritérií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 565/07/08

- schvaluje kritéria pro poskytnutí finanční podpory na přepravu jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) v roce 2008 dle návrhu

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

11. Rozpočtová změna odboru dopravy a silničního hospodářství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 566/07/08

- ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit finanční krytí nadměrně vzniklých běžných výdajů rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 6.000.000,- Kč

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


12. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 567/07/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 186/2008
- zapojení vázaných finančních prostředků ve výši 15.000.000,-- Kč do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje z výsledku hospodaření v roce 2005 na zajištění financování kulturních, sportovních, sociálních, zdravotnických a ekologických činností

Rozpočtovou změnu č. 187/2008
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007          ve výši 2.000.000,-- Kč do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o zajištění rezervy pro případné zvýšení úroků při růstu bankovního priboru v roce 2008. 

Rozpočtovou změnu č. 188/2008
- přesun rozpočtových prostředků ze schváleného rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství                       a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ±16.421.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k financování projektu Karlovarského kraje Interaktivní galerie Becherova vila. Garantem projektu je odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a projekt je připravován k realizaci a financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

Rozpočtovou změnu č. 189/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.014,-- Kč zapojením příjmů za úhradu soukromých jízd služebním vozidlem (z roku 2007) do rozpočtu Zastupitelstva Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na položku cestovné pro zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu.

Rozpočtovou změnu č. 190/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 v celkové výši 986.000,-- Kč, z toho do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši 186.000,-- Kč, na poskytnutí investičního příspěvku Městu Kraslice pro zpracování Akustické studie pro hluk z dopravy v Kraslicích, do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje 300.000,-- Kč, na náklady související s projekty Operačního programu NATURA 2000 a 500.000,-- Kč na zpracování Studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje                                 č. ZKK 109/06/08 ze dne 19.6.2008, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje          za rok 2007

Rozpočtovou změnu č. 191/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ±40.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvky určené příspěvkovým  organizacím Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologické poradně Cheb ve výši 20.000,-- Kč,               na nákup nábytku (výměna za poškozený) a dále Základní umělecké škole Josefa Labitzkého, Bečov nad Teplou ve výši 20.000,-- Kč, na pořízení nového hudebního nástroje a opravu koncertního křídla.

Rozpočtovou změnu č. 192/2008
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±6.500.000,- 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 osoby se zdravotním postižením Pata v Hazlově na zhotovení střešní konstrukce (havarijní stav)

Rozpočtovou změnu č. 193/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje,               do Odboru kancelář ředitele úřadu, oddělení personálních věcí a vzdělávání Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±6.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na výkony prací spojených se zajištěním volnočasových aktivit zúčastněných dětí při akci setkání pěstounů.

Rozpočtovou změnu č. 194/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje               do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ±200.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro organizaci Komunitní plánování o.p.s., na podporu obcí v procesu komunitního plánování sociálních služeb a metodické vedení obcí. 

Rozpočtovou změnu č. 195/2008
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±704.376,-- Kč v rámci Odboru školství, mládeže                          a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku  příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední škole živnostenské Sokolov. Finanční prostředky budou převedeny z nevyčerpaného provozního příspěvku za měsíc červen 2008 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odborné školy Kynšperk. Sloučením těchto škol s účinností            od 1.7.2008 se nástupnickou organizací stává Střední škola živnostenská Sokolov.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení


Rozpočtovou změnu č. 196/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 94.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro školu zřizovanou Městem Karlovy Vary Základní školu jazyků Karlovy Vary, Libušina 1032 na financování projektu „INTEGRA 2008 – INTEGRACE 2008 Výuka českého jazyka jako cizího jazyka – jazykové vzdělávání cizinců – dětí i dospělých jako prostředek k nabytí kompetencí, zejména kompetence komunikativní, jako klíčové podmínky pro jejich integraci“ 

Rozpočtovou změnu č. 197/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 184.367,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Městem Horní Slavkov Základní školu praktickou a základní školu speciální Horní Slavkov na financování grantového projektu „Sociální výchova a předprofesní příprava žáků základní školy praktické a základní školy speciální“

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 198/2008
- přesun finančních prostředků ve výši ±2.080.000,-- Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru majetkoprávního Krajského úřadu Karlovarského kraje, na úhradu části kupní ceny budovy Císařských lázní

Termín kontroly: 2.10.2008

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


13. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2008 do 30.6.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 568/07/08

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-6/2008

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


14. Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 569/07/08

- souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním v celkové výši 373.574,- Kč z toho:
          - ZŠ Sokolov, Křižíkova 1916, 356 05 Sokolov, částka 137.455,- Kč
          - 4. ZŠ Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb, částka 112.055,- Kč
          - 6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb, částka 124.064,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 16.10.2008 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 570/07/08

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Žlutice          ve výši 50.000,- Kč

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Žlutice ve výši 50.000,- Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


16. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Německý Chloumek, Nové Kounice a Rybničná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 571/07/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 969/4 o výměře           2964 m2 v k.ú. Německý Chloumek a obci Bochov, pozemkovou parcelu č. 307 o výměře 1101 m2 v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov, a pozemkovou parcelu č. 305/3 o výměře 1042 m2 v k.ú. Rybničná a obci Bochov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou                    a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Bochov, se sídlem nám. Míru 1, PSČ 364 71 Bochov, IČ 00254444, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Egertem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 25.8.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Bochov

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy  a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.11.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové   
                    organizace                          


17. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Stanovice a Dražov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 572/07/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 1664/1 o výměře 24414 m2, pozemkovou parcelu č. 1664/10 o výměře 2200 m2, v k.ú. a obci Stanovice, a stavební parcelu č. 180 o výměře 26 m2, v k.ú. Dražov a obci Stanovice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Stanovice, se sídlem Stanovice č.p. 44, PSČ 360 01 Stanovice,             IČ 00254975, zastoupenou starostou obce panem Ladislavem Kocourkem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 25.8.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Stanovice

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy    a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.11.2008
	
	Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové   
                   		 organizace                          


18. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Cheb, stavba „Pivovarská I.“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 573/07/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 1314/2 o výměře 1305 m2, č. 1402/6 o výměře 14 m2, č. 1402/8 o výměře 83 m2, č. 1402/9 o výměře 24 m2, č. 1402/11                    o výměře 80 m2, č. 1402/12 o výměře 189 m2, č. 1402/15 o výměře 676 m2, č. 1402/16 o výměře 29 m2, č. 1402/17 o výměře 268 m2, č. 2372/6 o výměře 3 m2, č. 2372/7 o výměře 22 m2, č. 2372/8 o výměře         36 m2, č. 3052/3 o výměře 104 m2, č. 3052/5 o výměře 43 m2, č. 3052/6 o výměře 12 m2, č. 3052/13                 o výměře 484 m2, č. 3052/14 o výměře 3 m2, č. 3052/15 o výměře 97 m2, č. 3052/19 o výměře 211 m2,         č. 3052/20 o výměře 40 m2, č. 3052/25 o výměře 158 m2, č. 3052/26 o výměře 2 m2, č. 3052/27 o výměře 13 m2, č. 3052/28 o výměře 42 m2 a č. 3052/29 o výměře 1160 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 253979, zastoupeným starostou města               MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 25.8.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy  a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.11.2008

	Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové   
                   		 organizace                          

19. 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 574/07/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1165/2 a č. 1167/1 v k.ú. Mariánské Lázně, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1199-220/2007 ze dne 27.11.2007 (umístění inženýrských sítí – „rekonstrukce páteřního parovodu Mariánské Lázně“), a to za celkovou jednorázovou úhradu 238.595,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1167/1 v k.ú. Mariánské Lázně, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o., dle geometrického plánu                        č. 1041-211/2005 ze dne 28.11.2005 (umístění inženýrských sítí – „rekonstrukce parovodu Mariánské Lázně“), a to za celkovou jednorázovou úhradu 9.520,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1165/1 v k.ú. Úšovice a k silničnímu pozemku p.č. 1165/2 v k.ú. Mariánské Lázně, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1492-1044-212/2005 ze dne 28.11.2005 (umístění inženýrských sítí – „rekonstrukce páteřního parovodu Mariánské Lázně“), a to za celkovou jednorázovou úhradu 22.848,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením               č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 347 v k.ú. Horní Kramolín, k silničnímu pozemku p.č. 2649/2 v k.ú. Ovesné Kladruby a k silničnímu pozemku p.č. 825 v k.ú. Závišín, silnice           č. III/19831 ve prospěch společnosti Povodí Ohře, státní podnik, dle geometrického plánu č. 30-44/2007 ze dne 14.6.2007, č. 209-55/2007 ze dne 18.6.2007 a č. 135-58/2007 ze dne 22.6.2007 (umístění inženýrských sítí – „Přivaděč povrchové vody z VD Podhora do VD Mariánské Lázně“), a to za celkovou jednorázovou úhradu 49.623,- Kč dle znaleckých posudků č. 1636-220/07, č. 1642-220/07               a č. 1647-231/07

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1706/1 v k.ú. Sokolov, silnice                     č. III/2099 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 2573-1060/2008 ze dne 21.5.2008 (umístění inženýrských sítí – NTL plynovod do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 13.800,- Kč dle sazebníku úhrad platného pro rok 2000

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 19/1 a k silničnímu pozemku p.č. 758/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, silnice č. II/212 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1105-3389/2007 ze dne 21.9.2007 (umístění inženýrských sítí – NTL plynovod do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 7.200,- Kč dle sazebníku úhrad platného pro rok 2000

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 242/2 v k.ú. Hradiště u Chebu, silnice         č. III/21226 ve prospěch společnosti HF – Czechforge s.r.o., dle geometrického plánu                                      č. 129,427-5975/2007 ze dne 30.4.2007 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení VN do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 3.261,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 6.11.2008
	
	
	Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové   
                     organizace  

                        
20. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 01.01.2008 do 30.06.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 575/07/08

- bere na vědomí informaci o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce uzavřených                       za období od 01.01.2008 do 30.06.2008 na základě působnosti majetkoprávního odboru dle předloženého návrhu

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


21. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 576/07/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje v celkové pořizovací hodnotě 7.548,76 Kč, které jsou ve správě Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek Městu Nejdek, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, a Městem Nejdek

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek uzavřít s Městem Nejdek darovací smlouvu

Termín kontroly: 20.11.2008

Zodpovídá: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek


22. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 4001, 4328/3, 4328/8, k.ú. Jáchymov ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch společnosti ZČP Net s.r.o., pro stavbu „VTL plynovod Mariánská“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 577/07/08

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4001, 4328/3, 4328/8 k.ú. Jáchymov. Parcela je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na této byla provedena stavba plynovodu,                tj. stavba „VTL plynovod Mariánská – Boží Dar“. Smlouva bude uzavřena mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské (jako stranou povinnou), a ZČP Net, s.r.o. (jako stranou oprávněnou). Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 100.970,- Kč.

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje udělit plnou moc řediteli příspěvkové organizace Domov            pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene                   k  p.p.č. 4001, 4328/3, 4328/8, k.ú. Jáchymov

Termín kontroly: 6.11.2008

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


23. Ponechání finančních prostředků z prodeje movitého majetku příspěvkové organizaci -  Střední lesnické škole Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 578/07/08

- schvaluje ponechání finančních prostředků ve výši 9.700,- Kč, získaných prodejem movitého majetku, příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice

Termín kontroly: 6.11.2008

Zodpovídá: Ing. Josef Svoboda, ředitel Střední lesnické školy Žlutice 


24. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“, pro Sociální služby, příspěvkovou organizaci, zařízení Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří, spočívající v neuskutečnění nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje, při převádění činnosti této organizace na cizí subjekt

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 579/07/08

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Sociální služby, příspěvková organizace, kterým je vybaveno její zařízení Sociální služby, příspěvková organizace „Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří“ s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízeným Karlovarským krajem 

Termín kontroly: 2.10.2008	

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


25. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“, pro Sociální služby, příspěvkovou organizaci, zařízení Intervenční centrum v Sokolově, spočívající v neuskutečnění nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje, při převádění činnosti této organizace na cizí subjekt

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 580/07/08

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Sociální služby, příspěvková organizace, kterým je vybaveno její zařízení Sociální služby, příspěvková organizace „Intervenční centrum v Sokolově“ s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízeným Karlovarským krajem

Termín kontroly: 2.10.2008	

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



26. Souhlas s pokácením 2 ks stromů – Dětský domov Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 581/07/08

- souhlasí s pokácením celkového počtu 2 ks jehličnatých stromů rostoucích v zahradě Dětského domova Plesná, na pozemkové parcele č. 247/3, k.ú. Plesná
 
- ukládá Majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Plesná 
o vydání povolení ke kácení

Termín kontroly: 16.10.2008

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


27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 494 na st.p.č. 244/2, vč. st.p.č. 244/2 a st.p.č. 244/1, vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 582/07/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést budovu č.p. 494 na st.p.č. 244/2, st.p.č. 244/2 o výměře 140 m2, st.p.č. 244/1 o výměře 1139 m2, vše v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Sociálními službami, příspěvkovou organizací,             se sídlem Pochlovická 57, 357 51  Kynšperk nad Ohří, IČ 70 83 26 41 (jako dárce na straně jedné),              a Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Komenského 221, 357 51  Kynšperk nad Ohří, IČ 00 25 94 54 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 25.8.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Kynšperk nad Ohří

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést bytovou jednotku č. 1317/16 v bytovém domě č.p. 1316 a č.p. 1317, na st.p.č. 4224 a st.p.č. 4225, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1316 a č.p. 1317 a pozemcích st.p.č. 4224 a st.p.č. 4225, o velikosti 3685/189106,  v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Sociálními službami, příspěvkovou organizací, se sídlem Pochlovická 57, 357 51  Kynšperk nad Ohří, IČ 70 83 26 41 (jako dárce na straně jedné), a Pomocí v nouzi, o.p.s., se sídlem Fibichova 852, 356 01  Sokolov,           IČ 27 99 19 97 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 25.8.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Pomocí v nouzi, o.p.s.

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Sociálních služeb, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smlouvy

Termín kontroly:  6.11.2008

Zodpovídá: Ing. Václav Jakl, ředitel Sociálních služeb, příspěvkové organizace


28. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské krajské   nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 583/07/08

 - schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, mrazící skříň CALEX 130 l, mrazící truhla VESTFROST, který je ve správě příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Karlovarské krajské nemocnici a.s., formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací, a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Termín kontroly: 16.10.2008

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

29. Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ – schválení  Příkazní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 584/07/08

- schvaluje návrh Příkazní smlouvy pro projekt  „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

- pověřuje hejtmana podpisem Příkazní smlouvy pro projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

Termín kontroly: 4.12.2008 

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


30. Opakované uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinnosti příjemců příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2006 a 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 585/07/08

- ukládá v souladu s čl. VI. odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2006 za opakované porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti příjemců smluvní pokuty v celkové výši 1 000,- Kč                             (slovy: jedentisíckorunčeských), a to:

Č.
příjemce
Smlouva č…. ze dne….
Porušení
Výše smluvní pokuty
Ad 1.
Obec Andělská Hora
č. D 681/2006 ze dne 30. 6. 2006 
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
500,- Kč
Ad 2. 
Pavel Palacký
č. D 455/2006 dne 25. 5. 2006
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
500,- Kč

 - ukládá v souladu s čl. VI. odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje           na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007 za opakované porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti příjemců smluvní pokuty v celkové výši 1 000,- Kč                              (slovy: jedentisíckorunčeských), a to:

Ad 3. 
Vladimír Holovský
č. D 815/2007 ze dne 18. 7. 2007
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 500,- Kč
Ad 4. 
Josef Klán
č. D 711/2007 ze dne 3. 7. 2007
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 500,- Kč

Termín kontroly: 16.10.2008

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


31. Schválení zástupce ředitele Sociálních služeb, příspěvkové organizace, Pochlovická 57, 357 51  Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 586/07/08

 - schvaluje s účinností od 1.8.2008 paní Marii Maršíkovou jako zástupce ředitele Sociálních služeb, příspěvkové organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


32. Převod činnosti sociální služby intervenční centra z organizace Sociální služby, příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 587/07/08

- souhlasí s převodem činnosti sociální služby intervenční centra Intervenčního centra v Sokolově, J.K.Tyla 461, 356 01 Sokolov, z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří na Pomoc v nouzi, o.p.s. Fibichova 852, 356 01 Sokolov, dnem 1.1.2009

- schvaluje harmonogram postupu převodu činnosti sociální služby intervenční centra Intervenčního centra v Sokolově, J.K.Tyla 461, 356 01 Sokolov, z organizace  Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří na Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov,  dle přílohy a za podmínky, že převod činnosti sociální služby intervenční centra Intervenčního centra             v Sokolově, z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, bude schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje

- ukládá odboru sociálních věcí, ekonomickému a majetkoprávnímu zajištění úkolů, které vedou k převodu činnosti sociální služby intervenční centra Intervenčního centra v Sokolově, J.K.Tyla 461,
356 01 Sokolov, z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří na Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 582, 356 01 Sokolov, dle přílohy a za podmínky,                   že převod činnosti sociální služby intervenční centra Intervenčního centra v Sokolově, z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, bude schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení převod činnosti sociální služby intervenční centra Intervenčního centra v Sokolově, J.K.Tyla 461, 356 01 Sokolov, z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří na Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


33. Převod činnosti sociální služby domy na půl cesty z organizace Sociální služby, příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 588/07/08

- souhlasí s převodem činnosti sociální služby domy na půl cesty Domu na půl cesty v Kynšperku            nad Ohří, Jana Nerudy 494/14, 357 51 Kynšperk nad Ohří, z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří na Pomoc v nouzi, o.p.s. Fibichova 852, 356 01 Sokolov, dnem 1.1.2009
 
- schvaluje harmonogram postupu převodu činnosti sociální služby domy na půl cesty Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří, Jana Nerudy 494/14, 357 51 Kynšperk nad Ohří z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří na Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, dle přílohy a za podmínky, že převod činnosti sociální služby domy            na půl cesty Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří, z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, bude schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje

- ukládá odboru sociálních věcí, ekonomickému a majetkoprávnímu zajištění úkolů, které vedou k převodu činnosti sociální služby domy na půl cesty Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří, Jana Nerudy 494/14, 357 51 Kynšperk nad Ohří, z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří na Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 582, 356 01 Sokolov,  dle přílohy a za podmínky, že převod činnosti sociální služby domy na půl cesty Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří, z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, bude schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení převod činnosti sociální služby domy          na půl cesty Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří, Jana Nerudy 494/14, 357 51 Kynšperk nad Ohří, z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří                 na Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


34. Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 589/07/08

- souhlasí s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvkové organizace                 dle návrhu
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvkové organizace dle návrhu
  
- ukládá předložit návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvkové organizace k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


35. Návrh smlouvy o úpisu akcií mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou             nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 590/07/08

- schvaluje smlouvu o upsání akcií Karlovarské krajské nemocnice a.s. mezi Karlovarským krajem             a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. uvedenou dle návrhu 

- ukládá předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. Mgr. Jiřímu Fojtíkovi zabezpečit kroky spojené s uzavřením smlouvy
Termín kontroly: 4.12.2008 
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


36. Změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 591/07/08

- schvaluje s účinností od 1. září 2008 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání                79-01-C/01 Základní škola z 286 na 252 žáků a oboru vzdělání 79-01-B/001 Pomocná škola z 54 na 88 žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola                   a praktická škola Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

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

Termín kontroly: 11.9.2008

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


37. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 592/07/08

- souhlasí s účinností od 1. října 2008 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, včetně vydání dodatku            dle návrhu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

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

Termín kontroly: 20.11.2008

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


38. Projednání vyhlášení volných dnů řediteli příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 593/07/08

- bere na vědomí oprávnění ředitelů základních a středních škol vyhlásit v období školního vyučování  ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, které vyplývá z ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jejich povinnost projednat vyhlášení volných dnů s žáky a zřizovatelem, pokud se jedná o nepředvídatelné situace, podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

- projednala návrhy ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na vyhlášení volných dnů ve školním roce 2008/2009 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem o tomto usnesení

Termín kontroly: 2.10.2008

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


39. Změna volebního řádu pro volby do školských rad, odvolání a jmenování členů školských rad zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 594/07/08

- vydává dodatek č. 2 Volebního řádu pro volby do školských rad ve znění dle návrhu 

- odvolává dnem ukončení voleb do školských rad příslušných škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, jejich stávající jmenované členy dle návrhu 

- jmenuje dnem následujícím po dni ukončení voleb do školských rad příslušných škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, třetinu jejich členů dle návrhu

- schvaluje zřízení školské rady při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, s účinností od 1. září 2008

- vydává zřizovací listinu školské rady při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek č. 2 Volebního řádu pro volby do školských rad a zřizovací listinu školské rady k podpisu hejtmanovi, odvolací a jmenovací dekrety členů školských rad k podpisu uvolněnému členu zastupitelstva pro oblast školství a seznámit ředitele příspěvkových organizací s uvedeným dodatkem 

Termín kontroly: 2.10.2008

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


40 a) Nominace do Hodnotitelské komise Programu LEADER ČR 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 595/07/08

 - schvaluje nominaci Ing. Jany Bělohoubkové do Hodnotitelské komise Programu LEADER ČR 2008 dle návrhu

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


40 b) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání               pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 596/07/08

- schvaluje vzorové znění rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 

- schvaluje akceptaci rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 dle vzorového znění a rozhodnutí o změnách rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 

- pověřuje odbor investic a grantových schémat podáváním žádostí na změny rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3

- pověřuje vedoucího odboru investic a grantových schémat podpisem žádostí o změny rozhodnutí             o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, 1,2, 1.3

Termín kontroly: 2.10.2008

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


40 c) Grantové schéma Karlovarského kraje v rámci SROP GS 29
schválení změn v grantovém schématu 
   - schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování  grantových schémat SROP – opatření 1.1 (GS 29)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 597/07/08

- schvaluje  změny v grantovém schématu GS 29 dle návrhu

- schvaluje znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového schématu SROP - opatření 1.1 MSP (GS 29) Program na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 - 2006 dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantových schémat SROP - opatření 1.1. MSP (GS 29) Program na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 - 2006 dle návrhu 

Termín kontroly: 16.10.2008 

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


40 d) Jmenování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 598/07/08

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění platných předpisů Ing. Martina Pospíšila do funkce vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu dnem 1.10.2008

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním 

Termín kontroly: 6.11.2008

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele

