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11.8.2008		Strana 1 (celkem 4)
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 42. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. srpna 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:00 do 09:45 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Mutinský
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

	Schválení finančního krytí projektu „Solární škola – regionální výukové                   RK 648/08/08

středisko OZE“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Sasko 2007 – 2013  
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje panu Karlu Šimandlovi, 	  RK 649/08/08
	zákonnému zástupci Jana Šimandla, žáka II. ročníku Konzervatoře Plzeň
	Schválení finančního projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské              RK 650/08/08

	Sokolov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
	


	     




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




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského
- Ing. Luboše Orálka



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Schválení finančního krytí projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“                   a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 648/08/08
 
- mění v části usnesení č. RK 509/06/08, ve které doporučila k zařazení do akčního plánu programu rozvoje Karlovarského kraje projektový záměr příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov „Solární škola při Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov“ na “Solární škola – regionální výukové středisko OZE“

- jmenuje PaedDr. Josefa Novotného, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ ve výši 165.410,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek na poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje ve výši a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ v této výši dle návrhu

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ ve výši 10.035.080,- Kč, uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 10.035.080,- Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Solární                        škola – regionální středisko OZE“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů,             tj. 1.003.508,- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek na spolufinancování projektu           ve výši 1.003.508,- Kč 

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Solární škola – regionální středisko OZE“ do výše 90 % celkových nákladů, tj. 9.031.572,- Kč z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu ve výši 9.031.572,- Kč

- souhlasí s vyčleněním prostředků na předfinancování celkových výdajů dvou po sobě následujících kalendářních čtvrtletí, ve kterých vzniknou nejvyšší výdaje. Toto platí pro 2. čtvrtletí roku 2010 ve výši 594.520,- Kč a pro 3. čtvrtletí roku 2010 ve výši 5.736.820,- Kč. 
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyčlenění prostředků na předfinancování celkových výdajů projektu dvou po sobě následujících kalendářních čtvrtletí, ve kterých vzniknou nejvyšší výdaje projektu. Toto platí pro 2. čtvrtletí roku 2010 ve výši 594.520,- Kč a pro 3. čtvrtletí roku 2010 ve výši 5.736.820,- Kč.

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 na projekt „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ v rámci Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu)                   na základě připomínek řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu                  Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- ukládá příspěvkové organizaci připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 2.10.2008

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace


2. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje panu Karlu Šimandlovi, zákonnému zástupci Jana Šimandla, žáka II. ročníku Konzervatoře Plzeň

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 649/08/08 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 30.000,- Kč, panu Karlu Šimandlovi na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí jeho nezletilého syna Jana Šimandla,            žáka II. ročníku Konzervatoře Plzeň, na mezinárodní klavírní soutěži

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

Termín kontroly: 9.10.2008

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

3. Schválení finančního projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 650/08/08

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“ ve výši 36.507.888,- Kč, uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 36.507.888,- Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů,                      tj. 3.191.343,- Kč a nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 4.594.474,- Kč, tj. celkem 7.785.817,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje                       na spolufinancování projektu v celkové výši 7.785.817,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v této výši dle návrhu

- ukládá příspěvkové organizaci připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace



