Usnesení z 50. jednání RKK dne 2.10.2008
2.10.2008		Strana 1 (celkem 44)
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 50. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. října 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:15 do 10:45 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek (celkem 8 radních)	
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, Ing. Klánová 
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.10.2008		RK  766/10/08
2.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 	RK  767/10/08
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2008
3.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK  768/10/08
oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy 
4.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK  769/10/08
oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů 
v rámci 1. kola výzvy 
5.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK  770/10/08	
oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy 
6.	Aktivity klastru ENWIWA   							RK  771/10/08
7.	Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ - schválení Smlouvy o partnerství 	RK  772/10/08
a spolupráci na zajištění Projektu „Stavba Dopravní terminál Mariánské Lázně“
8.	Uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu 	RK  773/10/08
Karlovarského kraje na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy)
9.	Metodika k závazku veřejné služby						RK  774/10/08
10.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK  775/10/08
dopravě – poskytování žákovského jízdného
11.	Zadávací řízení na dodavatele stavby „II/213 Rekonstrukce silnice – průtah 	RK  776/10/08
Skalná“
12.	Příprava zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací na akci 			RK  777/10/08
„III/21036 Modernizace silnice –  opěrné zdi Oloví – Boučí“
13.	Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2008 – změna č. 3				RK  778/10/08
14.	Rozpočtové změny								RK  779/10/08
15.	Schválení řešení licencování programových produktů společnosti Microsoft 	RK  780/10/08
pro Krajský úřad Karlovarského kraje, Příprava zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku: „Dodávka programových produktů kancelářského software, 
technologických a serverových programových produktů, přístupových licencí 
k těmto produktům a služeb technické podpory“ 
			- Schválení formy zadávacího řízení
			- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
			- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
16.	Schválení navýšení investičních a neinvestičních příspěvků v roce 2008 		RK  781/10/08
pro příspěvkové organizace v oblasti sociální
17.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Krajský dětský 	RK  782/10/08
domov pro děti do 3 let v Aši
18.	Odepsání nákladů na zmařenou investici - Dětský domov Karlovy Vary		RK  783/10/08
19.	Navýšení investičního příspěvku - Galerie výtvarného umění v Chebu		RK  784/10/08
20.	Změna účelu použití investičních prostředků - Krajské muzeum Karlovarského 	RK  785/10/08
kraje
21.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.10.2008 	RK  786/10/08
22.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK  787/10/08
kraje – stavba silnice č. III/21023 včetně pozemkových parcel, součástí 
a příslušenství v k.ú. Paseka u Březové
23.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	RK  788/10/08
parcely v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou
24.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	RK  789/10/08
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
25.	Pronájem nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 		RK  790/10/08
na st.p.č. 32, vč. st.p.č. 32, vše v k.ú. Dřenice u Chebu
26.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  791/10/08
parcely č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina
27.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK  792/10/08
příspěvkovým organizacím
28.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – automobil 		RK  793/10/08
Škoda Felície Combi ve správě příspěvkové organizace Domov pro seniory 
v Lázních Kynžvart
29.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 		RK  794/10/08
pozemkových parcel v k.ú. Olšová Vrata
30.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  795/10/08
parcely č. 879 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu
31.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova bez čp/če 		RK  796/10/08
na st.p.č. 54, vč. st.p.č. 54 a p.p.č. 19/7, vše v k.ú. Dolní Dvory 
32.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemku 		RK  797/10/08
p.č. 903/2 v k.ú. a obci Karlovy Vary 
33.  	Schválení stavebního programu a ideového záměru nové muzejní expozice 	RK  798/10/08
v Císařských lázních 
34.	Prezentace Karlovarského kraje v roce 2009					RK  799/10/08
35.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK  800/10/08
„Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu 
Česko-bavorský geopark“
36. 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy budovy 	RK  801/10/08
školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. 
v Chebu“
				- Schválení formy zadávacího řízení
				- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
				- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
37.	Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4“ – schválení finančního krytí a podání 	RK  802/10/08
žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit 
a infrastruktury CR
38.	Zrušení usnesení č. RK 773/10/07 ze dne 18.10.2007 - Projekt „OUT-DOOR 	RK  803/10/08
- knihovna v přírodě“ – Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný 
stát Sasko – Česká republika
39.	Návrh loga Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 		RK  804/10/08
357 51 Kynšperk nad Ohří
40.	Postup Krajského úřadu Karlovarského kraje při uplatnění ustanovení 		RK  805/10/08
§ 93 písm.a) zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů
41.	Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením Sokolík		RK  806/10/08
v Sokolově
42.	Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 	RK  807/10/08
„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: 
LDN Nejdek - vnitřní úpravy budovy, Schválení použití investičního fondu 
příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku
43.	Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní 		RK  808/10/08
zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
44.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK  809/10/08
45.	Návrh na poskytnutí příspěvku pro pořádání přehlídek trofejí v roce 2008		RK  810/10/08
46.	Příspěvek na EKOKONTEJNERY obcím  					RK  811/10/08
47.	Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování 		RK  812/10/08
vodohospodářských akcí Karlovarským krajem
48.	Dodatek ke smlouvám o poskytnutí příspěvku na realizaci drobných 		RK  813/10/08
vodohospodářských ekologických akcí - prodloužení termínu vyúčtování
49.	Návrh nových Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných 		RK  814/10/08
vodohospodářských ekologických akcí
50.	Návrh nových Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 	RK  815/10/08
kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku 
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
51.	Návrh nových Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 	RK  816/10/08
kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku 
ochrany životního prostředí
52.	Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 	RK  817/10/08
pro období 2007 – 2013 na projekt Implementace a péče o území soustavy 
NATURA 2000 v Karlovarském kraji
53. 	Výstavba objektu příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary		RK  818/10/08
54.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová Ostrov	RK  819/10/08
55.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary	RK  820/10/08
56.	Změna zařazení do platové třídy ředitelky příspěvkové organizace 		RK  821/10/08
Střední průmyslová škola Loket
57.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008	RK  822/10/08
58.	Schválení projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Rozvoj 		RK  823/10/08
školského portálu“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
59.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Gymnázium 		RK  824/10/08
Cheb „Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ a podání žádosti 
o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013
60.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední škola 		RK  825/10/08
živnostenská Sokolov „Moderní střední školy – moderní sportovní areály 
Střední školy živnostenské Sokolov“ a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II 
Severozápad pro období 2007 – 2013
61.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední 		RK  826/10/08
zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb „Společné ošetřovatelské 
postupy ČR – Bavorsko“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko 2007 – 2013
62.	Schválení finančního krytí přípravné fáze projektu příspěvkové organizace 	RK  827/10/08
Gymnázium Cheb „Stavební úpravy – zateplení budov, výměna oken 
a modernizace otopného systému“ v rámci Operačního programu Životní 
prostředí
63.	Schválení projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání 		RK  828/10/08
standardizací a zlepšováním řídících  procesů ve školách“ a podání žádostí 
o dotaci z Operačního programu Vzdělávánípro konkurenceschopnost
64.	Schválení finančního krytí přípravné fáze a výsledků jednacího řízení bez 		RK  829/10/08
uveřejnění v rámci projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání 
ISŠTE Sokolov“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov 
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 
2007 – 2013
65.	Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění v rámci projektu příspěvkové 	RK  830/10/08
organizace Střední škola živnostenská Sokolov: „Zateplení budov Střední školy 
živnostenské Sokolov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí	
66.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky 		RK  831/10/08
„Nákup krmných směsí pro Školní statek Cheb od 1.11.2008 do 30.10.2009“
67.	Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 	RK  832/10/08
kraje na projekty z oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže
68.	a) Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti 	RK  833/10/08
	    Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov – I
b) Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti 	RK  834/10/08 Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov – II
c) Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Obci Pomezí 	RK  835/10/08
nad Ohří – korpus Krista z kříže z kostela sv. Jakuba Většího v Pomezí 
nad Ohří
d) Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 	RK  836/10/08
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
e) Pojištění majetku, odpovědnosti a cestovního pojištění – veřejná zakázka	RK  837/10/08
f)  Program obnovy venkova pro rok 2008 - změna v realizované akci		RK  838/10/08
g) Projekt FREAK - realizace projektu a závazný příslib financování 		RK  839/10/08
k Operačnímu programu Nadnárodní spolupráce Interreg IVB
h) Schválení finančního krytí projektu „Územně analytické podklady 		RK  840/10/08
	Karlovarského kraje“ a podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního 
programu - intervence 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických 
podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů
i)  Projektový záměr „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 		RK  841/10/08 v Karlovarském kraji“
j) 	Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-3/2008 na projekt 		RK  842/10/08
Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 
	sociální prevence v období let 2008 - 2012							
k) Výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace			RK  843/10/08
l)  Jmenování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 		RK  844/10/08
	a cestovního ruchu



	 JUDr. Josef Pavel v. r.      			          Mgr. Ellen Volavková v. r.
             	hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého
- Mgr. Ellen Volavkovou


B. Schválení programu jednání

Rozšíření programu o:
bod č. 68a)	-  Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Pomoc 
		v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov – I
bod č. 68b)	-  Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Pomoc 
		v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov – II
bod č. 68c)	-  Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Obci Pomezí nad 
		Ohří – korpus Krista z kříže z kostela sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří
bod č. 68d)	-  Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou 			„Cyklostezka Ohře“
bod č. 68e)	-  Pojištění majetku, odpovědnosti a cestovního pojištění – veřejná zakázka
bod č. 68f)	-  Program obnovy venkova pro rok 2008 - změna v realizované akci
bod č. 68g)	-  Projekt FREAK - realizace projektu a  závazný příslib financování k Operačnímu
		programu Nadnárodní spolupráce Interreg IVB
bod č. 68h)	-   Schválení finančního krytí projektu „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ a podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu - intervence 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů
bod č. 68i)		- Projektový záměr „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském 	kraji“
bod č. 68j)	- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-3/2008 na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období 
let 2008 - 2012
bod č. 68k)	- Výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace
bod č. 68l)	- Jmenování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.10.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  766/10/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.10.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

                 
2. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů  obcí  Karlovarského kraje pro rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  767/10/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje v celkové výši 192 924,50 Kč dle přiložených rozpisů

 Termín kontroly:  leden 2009

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení


3. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  768/10/08

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 -  „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty v 1. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora, náhradní projekty a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Termín kontroly: 4.12.2008 

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


4. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  769/10/08

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.2 -  „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty v 1. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Termín kontroly: 4.12.2008 

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


5. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  770/10/08

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 -  „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty v 1. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Termín kontroly: 4.12.2008 

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


6. Aktivity klastru ENWIWA

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  771/10/08

- bere na vědomí zprávu o aktivitách klastru ENWIWA  

- pověřuje vedoucího odboru regionálního rozvoje zajištěním zpracování analytické studie    

Termín kontroly: leden 2009

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


7. Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ - schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci 
na zajištění Projektu „Stavba Dopravní terminál Mariánské Lázně“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  772/10/08

- souhlasí s návrhem Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění Projektu „Stavba Dopravní terminál Mariánské Lázně“ mezi Karlovarským krajem a Městem Mariánské Lázně

- doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: březen 2009

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 				Karlovarského kraje, p.o.
		Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


8. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  773/10/08

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 4.12.2008

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


9. Metodika k závazku veřejné služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  774/10/08

- schvaluje znění dokumentu  „Metodika vedení a vykazování prokazatelné ztráty v oblasti závazků veřejných služeb“ dle předloženého návrhu 

- souhlasí, aby „Metodika  vedení a vykazování prokazatelné ztráty v oblasti závazků veřejných služeb“ byla  nedílnou součástí smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství uzavřít s dopravci zajišťujícími základní dopravní obslužnost ve veřejné linkové dopravě dodatky smluv, na základě kterých bude „Metodika vedení a vykazování prokazatelné ztráty v oblasti závazků veřejných služeb“  zapracována  jako součást smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje formou přílohy k této smlouvě 

Termín kontroly: 4.12.2008

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


10. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – poskytování žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  775/10/08

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s. a Cvinger bus s.r.o. dle návrhu 

Termín kontroly: 4.12.2008

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


11. Zadávací řízení na dodavatele stavby „II/213 Rekonstrukce silnice – průtah Skalná“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  776/10/08

- schvaluje zadání veřejné zakázky na provedení stavby „II/213 Rekonstrukce silnice – průtah Skalná“ formou sdružení zadavatelů s Městem Skalná

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o., uzavřít s Městem Skalná příslušnou Smlouvu o sdružení zadavatelů dle platného znění zákona o veřejných zakázkách a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský,  ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.
12. Příprava zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací na akci „III/21036 Modernizace silnice –  opěrné zdi Oloví – Boučí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  777/10/08

- schvaluje zadání veřejné zakázky „III/21036 Modernizace silnice – opěrné zdi Oloví – Boučí“ formou otevřeného řízení

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedené veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100%

Termín kontroly: 4.12.2008

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


13. Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2008 – změna č. 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  778/10/08

- bere na vědomí  předloženou změnu č. 3 provozního plánu KSÚS KK, p.o. na rok 2008, přičemž 
se celkové předpokládané zdroje zvyšují z částky 884 863 tis. Kč na částku 885 593 tis. Kč, tj. o částku  730 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů KSÚS KK, p.o. na rok 2008 z částky 455 880  tis. Kč 
na částku 462 180 tis. Kč, tj. o částku 6 300 tis. Kč, přičemž se zvyšují zdroje z prostředků investičního fondu na posílení oprav silnic z částky 65 930 tis. Kč na částku 72 230 tis. Kč, tj. o částku 6 300 tis. Kč 

- schvaluje zvýšení v čerpání neinvestičních finančních prostředků nákladů KSÚS KK, p.o. na rok  2008 z částky 455 880 tis. Kč na částku 462 180  tis. Kč, tj. o částku 6 300 tis. Kč, přičemž se zvyšují náklady na údržbu silniční sítě z částky 334 500  tis. Kč na částku 340 800 tis. Kč, tj. o 6 300 tis. Kč 

- bere na vědomí zvýšení zdrojů v investičním fondu KSÚS KK, p.o. na rok 2008 z částky 569 852  tis. Kč na částku 570 582 tis. Kč, tj. o částku 730 tis. Kč, přičemž se zvýšil zdroj na spolufinancování obcí 
z částky 197 tis. Kč na částku 2 780 tis. Kč, tj. o částku 2 583 tis. Kč  a snížily se zdroje čerpání úvěrů z částky 277 303 tis. Kč na částku 275 450 tis. Kč, tj. o 1 853 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu

zvyšuje se čerpání zdrojů na údržbu silniční sítě z částky 65 930 tis. Kč na částku  72 230 tis. Kč, 
tj. o 6 300 tis. Kč,
zvyšuje se čerpání zdrojů na investice do silniční sítě z částky 421 025 tis. Kč na částku  421 561 tis. Kč, tj. o  536 tis. Kč,
snižuje se rezerva z částky  7 470 tis. Kč na částku 1 364 tis. Kč, tj. o 6 106 tis. Kč

- schvaluje změnu v čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) KSÚS KK, p.o. na rok 2007 z částky 200 tis. Kč na 245 tis. Kč, tj. o 45 tis. Kč 

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

Termín kontroly:  4.12.2008

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  779/10/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 238/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 13.883.054,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 12.217.088,-- Kč a investiční účelové dotace ve výši 
1.665.966,-- Kč z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Rozpočtovou změnu č. 239/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 30.542.718,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 26.877.592,-- Kč a investiční účelové dotace ve výši 
3.665.126,-- Kč z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 240/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 11.106.443,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 9.773.670,-- Kč a investiční účelové dotace ve výši 1.332.773,-- Kč z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočtovou změnu č.  241/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 242/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 37.313,50 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou pro Interní a plicní ambulanci, MUDr. Zdeňku Tomašeckou, Ostrov.     

Rozpočtovou změnu č. 243/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů

Rozpočtovou změnu  č. 244/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 199.500,-- Kč pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje na rekonstrukci natahovacího zařízení „Mobilního zdravotnického záchranného kontejneru“, který je trvale umístěn u Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, oblastní středisko Sokolov

Rozpočtovou změnu č. 245/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 300.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené 
na financování projektů Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost:
	oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita programu

oblast podpory 5.3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů

Rozpočtovou změnu  č. 246/2008
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 94.902,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru majetkoprávního Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční na úhradu výdajů spojených 
se smluvním zajištěním pozemků – nájemní smlouvy - pro realizaci projektu Cyklostezka Ohře, připravovaného k financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3, opatření 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu  č. 247/2008
- 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 ± 1.900.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k  navýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Galerie výtvarného umění v Chebu 
na dofinancování akce „Odborná knihovna – oprava krovu a stropu“.

Rozpočtovou změnu  č. 248/2008
-  přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ±  500.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro organizaci Národní rada osob se zdravotním postižením ČR na realizaci přípravné fáze projektu Euroklíč.

Rozpočtovou změnu  č. 249/2008
-  přesun rozpočtových prostředků Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ±  300.000,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvek pro Město Loket  na zhotovení vestavby schodiště a vyhlídkové plošiny.

Rozpočtovou změnu č. 250/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 8.500.000,-- Kč. Finanční prostředky budou převedeny do investiční rezervy ekonomického odboru. 

Rozpočtovou změnu č. 251/2008 
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 57.600,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvky v rámci dotačního programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ pro Město Toužim ve výši 37.600,-- Kč na zpracování posouzení vlivu Územního plánu Toužim na životní prostředí - SEA a Obec Andělská Hora ve výši 20.000,-- Kč na zpracování hodnocení vlivu Změny č. 1 ÚPN SÚ Andělská Hora na soustavu NATURA 2000.  

Rozpočtovou změnu  č. 252/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 2.161,-- Kč. Jedná se o finanční prostředky z daru 
od Nadace ČEZ, Praha a jsou určeny na podporu projektu „Pohádkové hřiště na kraji města“. 

Rozpočtovou změnu č. 253/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.080.000,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace  z Ministerstva zemědělství na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN – Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji v rámci programu Podpora procesu plánování v oblasti vod 


Rozpočtovou změnu  č. 254/2008
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 3.493.960,-- 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 pokrytí stavebních nákladů a nákladů na technický a autorský dozor

Rozpočtovou změnu č. 255/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 150.000,-- Kč z titulu zapojení nevyčerpaných investičních prostředků za rok 2007 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2008 příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Prvním českým gymnáziem Karlovy Vary. Neinvestiční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Ostrov k poskytnutí finanční dotace na opravu poškozených okapů 
na čtyřech budovách.

Rozpočtovou změnu č. 256/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  ±  43.200,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na platy a související odvody pro nepedagogické pracovníky příspěvkových organizací Karlovarského kraje. Jedná se o prostředky pro pracovníky Gymnázia Cheb v částce 13.500,-- Kč za brigádnickou výpomoc při malování v areálu školy a dále o prostředky pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb  v částce 29.700,-- Kč určené na zajištění brigádníka pro stavební úpravy učebny výpočetní techniky. 

Rozpočtovou změnu č. 257/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 250.000,-- Kč z titulu zapojení nevyčerpaných investičních prostředků za rok 2007 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2008 příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Prvním českým gymnáziem Karlovy Vary. Neinvestiční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb na zakoupení 16 ks počítačů včetně vybavení do učebny výpočetní techniky pro vyšší odbornou školu, která byla nově otevřena 1.9. 2008.

Rozpočtovou změnu  č. 258/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  v celkové částce ±  52.270,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za období září 2007 až červen 2008 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu  č. 259/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008 v celkové částce ±  203.490,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Karlovy Vary na pokrytí nákladů zmařené investice.
 
Rozpočtovou změnu č. 260/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 109.474,18 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 261/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.500.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. - nemocnice Karlovy Vary na zakoupení „Kardiologicko-telemetrického systému pro 8 lůžek včetně kardiologické centrály 
a 4 bed-side monitorů a zobrazovačů signálu“.

Termín kontroly: 4.12.2008

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


15. Schválení řešení licencování programových produktů společnosti Microsoft pro Krajský úřad Karlovarského kraje, Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka programových produktů kancelářského software, technologických a serverových programových produktů, přístupových licencí k těmto produktům a služeb technické podpory“ 
			- Schválení formy zadávacího řízení
			- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  780/10/08

- schvaluje navržené řešení licencování programových produktů společnosti Microsoft pro Krajský úřad Karlovarského kraje

- schvaluje znění dodatku ke stávající smlouvě Microsoft Select a znění nové prováděcí smlouvy Microsoft Select 

- schvaluje uzavření dodatku ke stávající smlouvě Microsoft Select a uzavření nové prováděcí smlouvy Microsoft Select mezi Karlovarským krajem a společností Microsoft

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Dodávka programových produktů kancelářského software, technologických a serverových programových produktů, přístupových licencí k těmto produktům 
a služeb technické podpory“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka programových produktů kancelářského software, technologických a serverových programových produktů, přístupových licencí k těmto produktům a služeb technické podpory“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Bc. Miroslav Očenášek	- náhradník: Ing. Jozef Leško
- člen:  Ing. Ivan Kocmich		- náhradník: Ing. Jiří Heliks
- člen:  Ing. Petr  Kulda		- náhradník: Bc. Bedřich Kořínek

- schvaluje, aby složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala Rada Karlovarského kraje po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly:  únor 2009

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky







16. Schválení navýšení investičních a neinvestičních příspěvků v roce 2008 pro příspěvkové organizace v oblasti sociální

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  781/10/08

- schvaluje navýšení investičních a neinvestičních prostředků na akce uvedené v důvodové zprávě 
pro příspěvkové organizace:

	Sociální služby v Sokolově v celkové výši 3.250.000,-- Kč

Domov pro osoby se zdrav. postižením „Pramen“ v Mnichově ve výši 200.000,-- Kč
Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu v celkové výši 2.650.000,-- Kč
Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu ve výši 200.000,-- Kč
Domov pro seniory v Chebu v celkové výši 1.400.000,-- Kč
Domov pro seniory v Hranicích ve výši 350.000,-- Kč
Domov pro seniory v Perninku ve výši 113.500,-- Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově ve výši 900.000,-- Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské ve výši 936.500,-- Kč

Zodpovídá: ředitelé a ředitelky jednotlivých příspěvkových organizací


17. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let v Aši

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  782/10/08

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Vladivostocká 9, Aš ve výši 900.000,-- Kč na investiční akci: „Vybudování výtahové plošiny v objektu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Neumannova 21 a 23“ 

Zodpovídá: MUDr. Miroslav Rákos, ředitel Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš


18. Odepsání nákladů na zmařenou investici - Dětský domov Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  783/10/08

- souhlasí s odpisem nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary ve výši 203.490,- Kč

- souhlasí s navýšeným neinvestičního příspěvku ve výši 203.490,- Kč pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Karlovy Vary na pokrytí nákladů zmařené investice

Zodpovídá: Mgr. Jan Sekot, ředitel příspěvkové organizace


19. Navýšení investičního příspěvku - Galerie výtvarného umění v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  784/10/08

- schvaluje příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Chebu navýšení investičního příspěvku o 1.900.000,- Kč na možné opravy a investice akce „Odborná knihovna - oprava krovu a stropů“ 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


20. Změna účelu použití investičních prostředků - Krajské muzeum Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  785/10/08

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 19.000,- Kč z investiční akce „Nákup historického statku Milíkov č.p. 18“ na akci „Zámek Sokolov - výstavní síň - elektroinstalace“

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 165.460,- Kč 
z investiční akce „Projektová příprava akce Rekonstrukce budov č.p. 393 a č.p. 392 v Karlových Varech“ na tyto akce: 

	„Rekonstrukce objektů č.p. 393 a 392 v ulici Pod Jelením skokem v Karlových Varech“ částku 109.948,50 Kč
	„Výtah – Belveder“ částku 24.779,- Kč
	„Zámek Sokolov – výstavní síň - elektroinstalace“ částku 30.732,50 Kč 


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


21. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.10.2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  786/10/08

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.10.2008:

Pracovní blok 

A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
D.	Informace o rezignaci člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a slib nového člena

1.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů  obcí  Karlovarského kraje pro rok 2008
2.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů 	v rámci 1. kola výzvy
3.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy
4.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy
5.	Projekt FREAK- realizace projektu a  závazný příslib financování k Operačnímu programu Nadnárodní spolupráce Interreg IVB
6.	Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ - schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění Projektu „Stavba Dopravní terminál Mariánské Lázně“
7.	Rozpočtové změny
8.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary
9.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemku p.č. 903/2 v k.ú. 
a obci Karlovy Vary (bude předloženo dodatečně)
10.	Příspěvek  na  EKOKONTEJNERY obcím  
11.	Schválení projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Rozvoj školského portálu“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
12.	Schválení projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících  procesů ve školách“ a podání žádostí o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Slavnostní blok 
- Vystoupení hejtmana Karlovarského kraje k uplynulému volebnímu období
- Poděkování a předání pamětních grafických listů zastupitelům
		
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


22. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 
č. III/21023 včetně pozemkových parcel, součástí a příslušenství v k.ú. Paseka u Březové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  787/10/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 505/2 o výměře 90 m2 a část pozemkové parcely č. 434 o výměře 5744 m2, která byla geometrickým plánem č. 34-108/2008 oddělena z původní pozemkové parcely č. 434 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 434/2, vše včetně stavby silnice č. III/21023, součástí a příslušenství v k.ú. Paseka u Březové 
a obci Březová formou smlouvy o uzavření  budoucí smlouvy darovací, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako dárce na straně jedné) a Městem Březová, se sídlem nám. Míru 230, 357 61 Březová, IČ 259250, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Boudou (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 3.11.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Březová. Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace podá žádost o vyřazení silnice č. III/21023 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací a k následnému uzavření darovací smlouvy a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  leden 2009

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



23. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  788/10/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 357/8 o výměře 127 m2 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi paní Pavlou Ložkovou, trvale bytem Plzeňská č.p. 372, PSČ 364 64 Bečov 
nad Teplou (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 28,42 Kč/m2, tj. 3.610,- Kč + 1.954,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 1.356,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, 
tj. celkem 7.420,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku paní Pavly Ložkové do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 357/6 o výměře 10 m2 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi manželi Liborem Sedláčkem a Zlatou Sedláčkovou, oba trvale bytem Školní 876/7, PSČ 357 31 Horní Slavkov (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 71,- Kč/m2, tj. 710,- Kč + 1.953,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 107,- Kč 
za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 3.270,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Sedláčkových do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 357/7 o výměře 11 m2 a pozemkové parcely č. 357/9 o výměře 601 m2 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi manželi Antonínem Čechem 
a Ludmilou Čechovou, oba trvale bytem Kruhová 562, PSČ 251 68 Kamenice (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 29,20 Kč/m2, tj. 17.870,- Kč 
+ 1.954,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 6.536,- Kč za vyhotovení geometrického plánu 
+ 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 26.860,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Čechových do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv 
a pověřit jej podpisem těchto smluv
 
Termín kontroly:  leden 2009

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


24. 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  789/10/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 543/1 v k.ú. Zádub, silnice č. II/230 
ve prospěch paní Ireny Klimentové dle geometrického plánu č. 217-209/2007 ze dne 15.10.2007 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojka k RD na p.p.č. 464/2 v k.ú. Zádub), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Skalka u Chebu, silnice 
č. III/21329 ve prospěch Miloše a Jiřiny Spálenkových dle geometrického plánu č. 379-437/2008 ze dne 24.7.2008 (umístění inženýrských sítí – kanalizační přípojka k RD), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 745/2 v k.ú. Horní Lomany, silnice 
č. III/21330 ve prospěch paní Aleny Kohútové dle geometrického plánu č. 766-169/2008 ze dne 10.4.2008 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojka k RD), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 670/1 v k.ú. Loučná v Krušných horách,  silnice č. III/21039 ve prospěch pana Stanislava Slaniny dle geometrického plánu č. 98-961/2008 ze dne 15.1.2008 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne  5.10.2006

- 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:  4.12.2008

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


25. Pronájem nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 na st.p.č. 32, vč. st.p.č. 32, vše v k.ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  790/10/08

- schvaluje pronájem objektu č.p. 10 na stavební parcele č. 32 a stavební parcely č. 32 o výměře 280 m2, vše v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb, za cenu ve výši 30.000,-- Kč/rok, na dobu určitou 10 let,  formou smlouvy o nájmu nemovitého majetku, uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Školním statkem Cheb (jako pronajímatelem) a panem Josefem Štogrem, bytem Anglická 29, 351 01  Františkovy Lázně (jako nájemcem) s tím, že nájemce bude hradit, po dobu trvání nájemního vztahu, veškeré opravy a investice bez možnosti jejich započtení proti nájmu a závazku pronajímatele je uhradit

Termín kontroly: leden 2009

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


26. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  791/10/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 530/1 o výměře 130 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 75-384/2008 z původní pozemkové parcely č. 530/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 530/4 v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Martinem Líbalem, trvale bytem  Palackého 1284/32, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 76,92 Kč/m2, tj. 10.000,- Kč + 2.030,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.927,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, 
tj. celkem 16.457,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 3.11.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Martina Líbala

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

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

Termín kontroly:  leden 2009

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  792/10/08

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací – Ing. Liborovi Syrovátkovi, Mgr. Ivaně Dudarcové, 
Ing. Valentinu Cenovovi, Mgr. Miloslavovi Pelcovi, Mgr. Petrovi Křepelkovi, Ing. Lence Kalčicové, 
Ing. Josefovi Svobodovi zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného dle návrhu

Termín kontroly:  leden 2009

Zodpovídají: Ing. Libor Syrovátka, Mgr. Ivana Dudarcová, Ing. Valentin Cenov, Mgr. Miloslav Pelc,    Mgr. Petr Křepelka, Ing. Lenka Kalčicová, Ing. Josef Svoboda


28. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – automobil Škoda Felície Combi 
ve správě příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  793/10/08

- schvaluje prodej movitého majetku – osobního automobilu Škoda Felície Combi 1,3, CHI 20-83 formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Lázních Kynžvart, jako prodávajícím na jedné straně a paní Lidmilou Sazimovou, bytem Příčná 408, Lázně Kynžvart jako kupujícím na straně druhé, za cenu 53.200,- Kč, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky ve výši 53.200,- Kč získané prodejem zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

Termín kontroly:   4.12.2008
  
Zodpovídá: Ing. Lenka Vohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart


29. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel v k.ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  794/10/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 411/1 o výměře cca 45 m2, č. 453/2 o výměře cca 500 m2, č. 457 o výměře cca 
277 m2, č. 459 o výměře cca 180 m2, č. 464 o výměře cca 21 m2, č. 491/1 o výměře cca 661 m2, č. 510 
o výměře cca 500 m2, č. 587/1 o výměře cca 3 m2, č. 588/1 o výměře cca 5 m2, č. 588/2 o výměře cca 
74 m2 a č. 591 o výměře cca 302 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Městem Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 361 20 (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“.

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

Termín kontroly: 4.12.2008

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

30. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 879 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  795/10/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 879 o výměře 47 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 240-385/2008 z původní pozemkové parcely č. 879 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 879/2 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu a obci Tři Sekery formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Františkem Gábou a Kateřinou Gábovou, trvale bytem Tři Sekery u Kynžvartu 136, PSČ 353 01 Mariánské Lázně (jako kupující na straně druhé), za cenu 59,57 Kč/m2, tj. 2.800,- Kč + 2.530,- Kč 
za vyhotovení znaleckého posudku + 3.927,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč 
na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 9.757,- Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 3.11.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Gábových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

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

Termín kontroly:  leden 2009

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

31. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova bez čp/če na st.p.č. 54, 
vč. st.p.č. 54 a p.p.č. 19/7, vše v k.ú. Dolní Dvory 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  796/10/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu bez čp/če 
na stavební parcele č. 54, stavební parcely č. 54 o výměře 54 m2, pozemkové parcely č. 19/7 o výměře 2595 m2, vše v k.ú. Dolní Dvory, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a manželi Milanem Grospičem 
a Alenou Grospičovou, bytem U Farmy 5/1, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 114.860,-- Kč + 3.550,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč za správní poplatek 
za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 118.910,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Grospičových

Termín kontroly:  březen 2009

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


32. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemku p.č. 903/2 v k.ú. 
a obci Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  797/10/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku p.č. 903/2 o výměře 2523 m2, katastrální území a obec Karlovy Vary, se všemi součástmi, příslušenstvím, formou Dodatku č. 1 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 4.7.2008 mezi Městem Karlovy Vary, zastoupeným primátorkou JUDr. Veronikou Vlkovou (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako kupující na straně druhé), za cenu dle znaleckého posudku

Za pozemek uhradí kupující částku ve výši 3.700.000,-- Kč s možností proinvestování 99 % z této kupní ceny do oprav nebo technického zhodnocení převedených nemovitostí do osmi let od podpisu kupní smlouvy, uzavřené dne 4.7.2008 mezi Městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem, na prodej nemovitosti vystavěné na pozemku st.p.č. 902 a pozemku p.č. 902 v k.ú. Karlovy Vary. Kupní cena bude splacena tak, že část kupní ceny ve výši 1% z celkové odhadní ceny nemovitosti, tj. částka ve výši 37.000,-- Kč, bude převedena na účet Města Karlovy Vary před podpisem kupní smlouvy a částka odpovídající 99% z odhadní ceny nemovitosti, tj. částka ve výši 3.663.000,-- Kč bude buď proinvestována kupujícím do osmi let ode dne podpisu kupní smlouvy uzavřené dne 4.7.2008 nebo bude převedena na účet Města Karlovy Vary v případě neproinvestování těchto finančních prostředků. Kupující se zavazuje, že při provádění zemních prací či jiných stavebních prací na předmětu prodeje, zajistí vytyčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Karlovarský kraj se zavazuje uhradit na účet Města Karlovy Vary tyto částky ve výši:     


 37.000,-- Kč (1% z celkové odhadní ceny nemovitosti)
   2.100,-- Kč (náklady na znalecký odhad)
  111.000,-- Kč (daň z převodu nemovitosti)
     celkem: 150.100,-- Kč

Termín kontroly: 6.11.2008

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


33. Schválení stavebního programu a ideového záměru nové muzejní expozice v Císařských lázních 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  798/10/08

- schvaluje stavební program a ideový záměr nové muzejní expozice v Císařských lázních

Termín kontroly:  září 2009

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřen k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 		a cestovního ruchu


34. Prezentace Karlovarského kraje v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  799/10/08

- souhlasí s předloženým návrhem Prezentace Karlovarského kraje v roce 2009

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřen k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 		a cestovního ruchu


35. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dílčí projekty 
stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  800/10/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče R Projekt – Ing. Jan Woletz s nabídkovou cenou 2 352 630,- Kč včetně DPH.

- pověřuje PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o. podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže R Projekt – Ing. Jan Woletz s nabídkovou cenou 2 352 630,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřen k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 		a cestovního ruchu
	        	PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o.


36. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“
			- Schválení formy zadávacího řízení
			- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
			- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  801/10/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.  o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy školy na centrální  depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea  Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“

Druh kritéria
Název kritéria
Váha kritéria
Povinné
Výše nabídkové ceny
70%
Volitelné
Lhůta realizace zakázky
20%
Volitelné
Záruky za jakost díla
10%
    
- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen:  PhDr. E. Dittertová			- náhradník: Ing. K. Kunová
- člen:  Ing. Z. Zoulová	                         	- náhradník: S. Hámková
- člen:  J. Spirová	                        		- náhradník: Mgr. V. Hálová
- člen:  J. Votík 				- náhradník: Ing. V. Strachoň

- schvaluje, aby složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala Rada Karlovarského kraje po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly: 4.12.2008

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


37. Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4“ – schválení finančního krytí a podání žádosti 
do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  802/10/08

- souhlasí 
	s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Art centrum Galerie 4“

s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Art centrum Galerie 4“ ve výši 31 000 000,00 Kč
	se spolufinancováním projektu ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je 
2 325 000,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena Galerie 4 - Galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

- schvaluje
a)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Art centrum Galerie 4“
b)  	znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu připravovaného k realizaci v rámci ROP NUTS II Severozápad, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje
c)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Galerie 4 - Galerie fotografie

- pověřuje 
a)	Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - Galerie fotografie, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv
b)	Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - Galerie fotografie, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Art centrum Galerie 4“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)	předfinancování projektu „Art centrum Galerie 4“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2008 – 2011, a to ve výši 31 000 000,00 Kč v letech 2008 - 2011 a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je 2 325 000,00 Kč
b)  s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 	2007 – 2013 na akci „Art centrum Galerie 4“
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Art centrum Galerie 4“ 
	skutečnosti, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena 
Galerie 4 - Galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

pověření Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - Galerie fotografie, podpisem žádosti 
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv
f)	pověření Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - Galerie fotografie, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Art centrum Galerie 4“
g)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Galerie 4 - Galerie fotografie

Termín kontroly: prosinec 2009

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřen k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 		a cestovního ruchu

38. Zrušení usnesení č. RK 773/10/07 ze dne 18.10.2007 - Projekt „OUT-DOOR - knihovna v přírodě“ – Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  803/10/08

- ruší usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 773/10/07 ze dne 18.10.2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušit usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 239/11/07 ze dne 8.11.2007

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřen k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 		a cestovního ruchu
39. Návrh loga Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  804/10/08

- souhlasí s návrhem loga Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk 
a jeho začleněných zařízení

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


40. Postup Krajského úřadu Karlovarského kraje při uplatnění ustanovení § 93 písm. a) zákona 
č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  805/10/08

- schvaluje  postup Krajského úřadu Karlovarského kraje při uplatnění ustanovení § 93 písm. a) zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


41. Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením Sokolík v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  806/10/08

- schvaluje snížení kapacity v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sokolík v Sokolově, Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov začleněném zařízení Sociálních služeb, příspěvkové organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří, s účinností od 1. 11. 2008, v sociální službě:
	domovy pro osoby se zdravotním postižením z 29 na 27 lůžek,
	denní stacionáře ze 4 uživatelů  na 3 uživatele


Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá:  Ing. V￡clav JaklVáclav Jakl,  ředitel Sociálních služeb, příspěvkové organizace


42. Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: LDN Nejdek - vnitřní úpravy budovy, Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  807/10/08

- schvaluje výjimku z ustanovení Předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: „LDN Nejdek - vnitřní úpravy budovy“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 na základě nabídky jednoho uchazeče při respektování ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku  ve výši 1.500.000,-- Kč na investiční akci: LDN Nejdek - vnitřní úpravy budovy

Termín kontroly:  duben 2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


43. Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  808/10/08

- souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 3  ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje dle předloženého návrhu

Termín kontroly: duben 2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


44. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  809/10/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 507.389,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:  4.12.2008

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


45. Návrh na poskytnutí příspěvku pro pořádání přehlídek trofejí v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  810/10/08

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 4 423,- Kč, Českomoravské myslivecké jednotě, okresní myslivecký spolek Cheb na pořádání chovatelské přehlídky a hodnocení trofejí 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 5 000,- Kč, Českomoravské myslivecké jednotě, okresní myslivecký spolek Sokolov na pořádání chovatelské přehlídky a hodnocení trofejí 

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Cheb dle návrhu

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Sokolov dle návrhu

Termín kontroly:  4.12.2008

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


46. Příspěvek na EKOKONTEJNERY obcím 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  811/10/08

- souhlasí s jednotlivými příspěvky určenými obcím k podpoře zabezpečeného nakládání s nebezpečnými odpady  dle návrhu 

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly:   srpen 2009

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


47. Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování vodohospodářských akcí Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  812/10/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje městu Plesná ve výši 1 126 300,- Kč na akci „Šneky – kanalizace“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech ve výši 695 100,- Kč na akci „Nové Hamry – vodovod“

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Plesná ve znění dle návrhu 

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech ve znění dle návrhu 

Termín kontroly: leden 2009

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


48. Dodatek ke smlouvám o poskytnutí příspěvku na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí - prodloužení termínu vyúčtování

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  813/10/08

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku (evidenční číslo D 674/08) mezi Karlovarským krajem a Obcí Dolní Nivy ve znění dle návrhu

- schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku (evidenční číslo D 675/08) mezi Karlovarský krajem a Obcí Hájek ve znění dle návrhu 

Termín kontroly:  leden 2009

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


49. Návrh nových Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  814/10/08

- souhlasí s předloženým návrhem nových Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje Pravidla pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí schválit
    
Termín  kontroly: leden 2009

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


50. Návrh nových Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  815/10/08

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

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


51. Návrh nových Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  816/10/08

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí

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


52. Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 – 2013 na projekt Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  817/10/08

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 na projekt Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji

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


53.  Výstavba objektu příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  818/10/08

- schvaluje  výstavbu dvou dvojdomků pro umístění 3 rodinných skupin dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary, s předběžným umístěním na pozemku ve vlastnictví Karlovarského kraje předaném k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek v lokalitě Stará Role   

- ukládá řediteli příspěvkové organizace realizovat veškeré úkoly související s realizací uvedené investiční akce

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Mgr. Jan Sekot, ředitel příspěvkové organizace  


54. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  819/10/08

- souhlasí s účinností od 1. listopadu 2008 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, 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: leden 2009

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


55. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  820/10/08

- souhlasí s účinností od 1. listopadu 2008 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci svěřen 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: leden 2009

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


56. Změna zařazení do platové třídy ředitelky příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  821/10/08

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy ředitelky příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket s účinností od 1. listopadu 2008, dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou zařazení ředitelky příspěvkové organizace do platové třídy

Termín kontroly:  4.12.2008

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


57. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  822/10/08

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Jezdecké společnosti Kočík Stružná se sídlem Stružná, Žalmanov 80, na II. kolo Svatováclavská cena - jezdectví ve výši 17.000,- Kč

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

Termín kontroly: 4.12.2008

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


58. Schválení projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Rozvoj školského portálu“ 
a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  823/10/08

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ v rámci výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Gymnázium Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
na projekt „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ v rámci výzvy Individuálních projektů ostatních, Prioritní osa 1, Oblast podpory 1.1 Zkvalitňování vzdělávání

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ ve výši cca 20.000.000,- Kč uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 
cca 20.000.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR

- souhlasí s partnerstvím Karlovarského kraje v rámci projektu „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení partnerství Karlovarského kraje v uvedeném projektu „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“, kdy předkladatelem žádosti bude příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- schvaluje znění povinných příloh žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost „Čestné prohlášení“ a „Principy a prohlášení o partnerství“ dle návrhu 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s s příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb předložit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit „Prohlášení o partnerství“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: červen 2009

Zodpovídá: 	Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace




59. Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Jazykové 
a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ 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  824/10/08

- schvaluje partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v projektu „Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“, kdy předkladatelem žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 bude německá strana 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ ve výši 1.800.000,- Kč

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ ve výši 1.800.000,- Kč

- souhlasí s celkovými výdaji české části projektu „Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ realizované českým partnerem ve výši cca 25.000.000,- 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 české části projektu 
ve výši cca 25.000.000,- Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování české části projektu „Jazykové 
a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. cca 2.500.000,- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování české části projektu ve výši cca 2.500.000,- Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ do výše 90 % celkových nákladů, tj. cca 22.500.000,- Kč z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje 
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu ve výši 
cca  22.500.000,- Kč

- 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 Gymnázium Cheb

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

- ukládá příspěvkové organizaci připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: březen 2009

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace


60. Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  825/10/08

- jmenuje Mgr. Hanu Jandíkovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská, vedoucí projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ v rámci výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 byla příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Střední školu živnostenskou Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ v rámci výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

 - souhlasí s odhadovanými celkovými náklady a celkovými způsobilými výdaji projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ do celkové výše 
cca 10.000.000,- Kč, uvedenými v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení odhadované celkové výdaje projektu 
do celkové výše cca 10.000.000,- Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ po celou dobu jeho realizace do výše 
7,5 % způsobilých výdajů, tj. cca 750.000,- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu ve výši cca 750.000,- Kč 

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ ve výši odhadovaných celkových nákladů cca 10.000.000,- Kč z prostředků kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu ve výši 
cca 10.000.000,- Kč

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 prostřednictvím příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- ukládá příspěvkové organizaci připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace


61. Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  826/10/08

- schvaluje partnerství příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb v projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“, kdy předkladatelem žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 bude německá strana 

- souhlasí s celkovými výdaji české části projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko“ realizované českým partnerem ve výši 6.461.768,- Kč, uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje české části projektu 
ve výši 6.461.768,- Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování české části projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 646.177,- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování české části projektu ve výši 646.177,- Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko“ do výše 90 % celkových nákladů, tj. 5.815.591,- Kč z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje 
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu ve výši 5.815.591,- Kč

- 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 Bavorsko 2007 – 2013 prostřednictvím příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- ukládá příspěvkové organizaci připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: březen 2009

Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel příspěvkové organizace




62. Schválení finančního krytí přípravné fáze projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Stavební úpravy – zateplení budov, výměna oken a modernizace otopného systému“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  827/10/08

- schvaluje závazek Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Stavební úpravy – zateplení budov, výměna oken a modernizace otopného systému“ 
ve výši 793.860,- Kč, přičemž částka ve výši 350.000,- Kč na zpracování projektové dokumentace již byla poskytnuta formou investičního příspěvku v roce 2008

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Stavební úpravy – zateplení budov, výměna oken a modernizace otopného systému“ ve výši 793.860,- Kč

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

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace


63. Schválení projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících  procesů ve školách“ a podání žádostí o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  828/10/08

- jmenuje Ing. Martinu Klánovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucí projektu 
a hlavní kontaktní osobou projektu „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách“ v rámci výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl Karlovarský kraj 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt Karlovarský kraj

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
na projekt „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“ v rámci výzvy Individuálních projektů ostatních, Prioritní osa 1, Oblast podpory 1.1 Zkvalitňování vzdělávání

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách“ ve výši cca 30.000.000,- Kč uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši cca 30.000.000,- Kč

- schvaluje znění povinných příloh žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost „Čestné prohlášení“ a „Principy a prohlášení o partnerství“ dle návrhu 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. předložit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu ve spolupráci s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje p.o. předložit finální podobu žádosti 
o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: červen 2009

Zodpovídá: 	Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.


64. Schválení finančního krytí přípravné fáze a výsledků jednacího řízení bez uveřejnění v rámci projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  829/10/08

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve výši 
11.136.658,- Kč, přičemž částka ve výši 10.355.252,- Kč na zpracování projektové dokumentace byla poskytnuta formou investičního příspěvku v roce 2007 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje ve výši 11.136.658,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve výši dle návrhu

- souhlasí s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění na zhotovitele zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby“ v rámci projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RECONSTRUCTION s.r.o., M. Horákové 48, 170 00 Praha 7,  s nabídkovou cenou 1.112.412,- Kč včetně DPH.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, kdy jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RECONSTRUCTION s.r.o., M. Horákové 48, 170 00 Praha 7,  s nabídkovou cenou 1.112.412,- Kč včetně DPH 

- souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, s prodlouženým termínem 
do 28. 2. 2009, na akci „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby“ v rámci projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit ředitele příspěvkové organizace PaedDr. Josefa Novotného podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, s prodlouženým termínem 
do 28. 2. 2009, s vítězem soutěže, firmou RECONSTRUCTION s.r.o., M. Horákové 48, 170 00 Praha 7,  s nabídkovou cenou 1.112.412,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- souhlasí s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění na zhotovitele zakázky „Aktualizace a podání žádosti o finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad“ v rámci projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče INVESTON s.r.o., Horova 2017, 360 01 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 
106.000,- Kč včetně DPH.

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, kdy jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče INVESTON s.r.o., Horova 2017, 360 01 Karlovy Vary,  s nabídkovou cenou 106.000,- Kč včetně DPH

 - souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Aktualizace a podání žádosti 
o finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad“ v rámci projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit ředitele příspěvkové organizace PaedDr. Josefa Novotného podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo s vítězem soutěže, firmou INVESTON s.r.o., Horova 2017, 360 01 Karlovy Vary,  s nabídkovou cenou 106.000,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

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

- ukládá příspěvkové organizaci připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace


65. Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění v rámci projektu příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov: „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  830/10/08

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na zhotovitele zakázky „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově – 2. část – stavební úpravy – rekonstrukce systému vytápění – Domov mládeže Sokolov, K.H. Borovského 1267“ v rámci projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Kalora a.s., Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb,  s nabídkovou cenou 645.294,- Kč včetně DPH.

- schvaluje znění a uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, na akci „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově – 2. část – stavební úpravy – rekonstrukce systému vytápění – Domov mládeže Sokolov, K.H. Borovského 1267“ v rámci projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“ 

- pověřuje ředitelku příspěvkové organizace, Mgr. Hanu Jandíkovou, podpisem Dodatku  č. 1 smlouvy 
o dílo s vítězem soutěže, firmou Kalora a.s., Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb, s nabídkovou cenou 645.294,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace


66. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Nákup krmných směsí 
pro Školní statek Cheb od 1. 11. 2008 do 30. 10. 2009“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  831/10/08

- schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Nákup krmných směsí 
pro Školní statek Cheb, od 1. 11. 2008 do 30.10. 2009“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Agroservis Tachov, a.s. s nabídkovou cenou dle krycího listu – uvedena podle jednotlivých druhů krmných směsí. U všech druhů krmných směsí byla vyhodnocena vítězem společnost Agroservis Tachov, a.s. 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Školní statek Cheb uzavřít s vítězem soutěže firmou Agroservis Tachov, a. s. kupní smlouvu

Termín kontroly:  leden 2009

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace Školní statek Cheb


67. Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na projekty z oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  832/10/08

- zrušuje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, schválené usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 730/10/07 ze dne 4. října 2007

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit schválená pravidla 
na webových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 4.12.2008

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


68a) Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov – I

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  833/10/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle předloženého soupisu v celkové částce 351.687,14 Kč, který je ve správě organizace Sociální služby, příspěvková organizace – Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří, obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi o.p.s. se sídlem v Sokolově, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací kraje Sociální služby, příspěvková organizace a  společností Pomoc v nouzi o.p.s. se sídlem v Sokolově

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje dle předloženého soupisu v celkové částce 351.687,14 Kč formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Sociální služby, příspěvková organizace 
a společností Pomoc v nouzi o.p.s. se sídlem v Sokolově

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Sociální služby, příspěvková organizace a společností Pomoc v nouzi o.p.s.

Termín kontroly:   únor 2009

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


68b) Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov – II

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  834/10/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle předloženého soupisu v celkové částce 789.717,49 Kč, který je ve správě organizace Sociální služby, příspěvková organizace – Intervenční centrum v Sokolově, obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi o.p.s. se sídlem v Sokolově, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací kraje Sociální služby, příspěvková organizace a  společností Pomoc v nouzi o.p.s. se sídlem v Sokolově

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje dle předloženého soupisu v celkové částce 789.717,49 Kč formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Sociální služby, příspěvková organizace 
a společností Pomoc v nouzi o.p.s. se sídlem v Sokolově

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Sociální služby, příspěvková organizace a společností Pomoc v nouzi o.p.s.

Termín kontroly: únor 2009

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


68c) Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Obci Pomezí nad Ohří – korpus Krista z kříže z kostela sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  835/10/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku 
ve vlastnictví Karlovarského kraje - korpus Krista z kříže z kostela sv. Jakuba Většího v Pomezí 
nad Ohří, který je ve správě Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, obci Pomezí nad Ohří, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Krajské muzeum Karlovarského kraje a Obcí Pomezí nad Ohří, s tím, že originál korpusu Krista bude vystaven v interiéru kostela a současně zabezpečen bezpečnostním zařízením. Pro umístění na kříž na vnější stěně kostela bude na náklady obce pořízena replika původní plastiky.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly: leden 2009

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


68d) Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  836/10/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 939/1, v k.ú. Loket, s tím, že po skončení nájemního vztahu převede nájemce Karlovarský kraj 
na pronajímatele Sokolovskou uhelnou, právního nástupce, a.s., bezúplatně stavbu cyklostezky 
a současně bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno zachování veřejně prospěšného užívání převáděné stavby a stavbou dotčených částí pozemků pro účely provozování cyklostezky

Termín kontroly: 4.12.2008

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


68e) Pojištění majetku, odpovědnosti a cestovního pojištění – veřejná zakázka 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  837/10/08

- schvaluje zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky k veřejné zakázce v otevřeném řízení s názvem: „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“ s připomínkami uvedenými v zápise

- schvaluje vypsání veřejné zakázky v otevřeném řízení s názvem „Pojištění majetku 
a odpovědnosti za škody Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“

- pověřuje makléře prodloužením stávajících pojistných smluv do 28.2.2009

Termín kontroly: leden 2009

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


68f) Program obnovy venkova pro rok 2008 - změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  838/10/08

- souhlasí se změnou charakteru a parametrů akce obce Bečov nad Teplou, na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D 478/2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu charakteru a parametrů akce obce Bečov nad Teplou, na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D 478/2008

Termín kontroly: 4.12.2008 

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


68g) Projekt FREAK - realizace projektu a závazný příslib financování k Operačnímu programu Nadnárodní spolupráce Interreg IVB 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  839/10/08

- souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na projekt FREAK do Operačního programu Nadnárodní spolupráce  Interreg IVB 
	s předfinancováním projektu ve výši 10.000.000,00 Kč a spolufinancováním projektu ve výši maximálně 25 % celkových uznatelných nákladů
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor regionálního rozvoje
s Lead partnerstvím Karlovarského kraje a závazným příslibem financování na realizaci projektu FREAK ve výši 10.000.000,- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Interreg IVB pro projekt  FREAK

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
	předfinancování projektu FREAK ve výši 10.000.000,00 Kč a spolufinancování ve výši maximálně 25 % celkových uznatelných nákladů

b)	Lead partnerství Karlovarského kraje a závazný příslib financování na realizaci projektu  FREAK 
ve výši 10.000.000,- Kč
c)	skutečnost, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byl pověřen odbor regionálního rozvoje
d)  	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Interreg IVB pro projekt FREAK 

Termín kontroly:  4.12.2008

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


68h) Schválení finančního krytí projektu „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ 
a podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu - intervence 5.3a) Podpora 
při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  840/10/08

- souhlasí
	s podáním žádosti o dotaci do výzvy 5.3a) Integrovaného operačního programu pro období 
2007 - 2013 na projekt „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“

s předfinancováním projektu „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ v maximální výši 1.100.000 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu „Územně analytické podklady na území Karlovarského kraje“ v rámci Integrovaného operačního programu - intervence 5.3a) Podpora 
při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů byl pověřen odbor regionálního rozvoje
s předpokládanou výši uznatelných nákladů na projekt „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ v maximální výši 1.100.000 Kč
se 100% příjmem dotace na projekt „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“, financování projektu je zajištěno z 85 % ze Strukturálních fondů EU a z 15 % ze státního rozpočtu ČR

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu pro projekt „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“

- schvaluje závazný příslib financování plánovaného projektu „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje v maximální výši 1.100.000 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
	podání žádosti o dotaci do výzvy 5.3a) Integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013 na projekt „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“

předfinancování projektu „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ v maximální výši 1.100.000 Kč
skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu „Územně analytické podklady na území Karlovarského kraje“ v rámci Integrovaného operačního programu - intervence 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů byl pověřen odbor regionálního rozvoje
předpokládanou výši uznatelných nákladů na projekt „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ v maximální výši 1.100.000 Kč
100% příjem dotace na projekt „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“, projekt je financován z 85 % ze Strukturálních fondů EU a z 15 % ze státního rozpočtu ČR
závazný příslib financování plánovaného projektu „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje v maximální výši 1.100.000 Kč
pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu pro projekt „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“

Termín kontroly: červen 2009 

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


68i) Projektový záměr „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  841/10/08

- bere na vědomí projektový záměr „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ předložený Komunitním plánováním o.p.s. se sídlem Žďár 58, p. Protivín 398 50

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



68j) Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-3/2008 na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  842/10/08

- bere na vědomí, že Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb 
a sociálního začleňování, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, vydalo dne 25.9.2008 Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-3/2008 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OPLZZ na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00012   

- prohlašuje, že jako příjemce dotace byla rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS22-3/2008 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP LZZ na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00012

- souhlasí
a) s poskytnutím  dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS22-3/2008 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OPLZZ 
na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00012 
      b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje 
	o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu, který je jako 	příloha č. 6 součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-3/2008 vydané 	Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP LZZ na projekt Individuální projekt 	Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012,
 	reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00012

- ukládá
a) odboru sociálních věcí a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS22-3/2008 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP LZZ
 na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00012
b)  odboru sociálních věcí informovat 1x ročně Radu Karlovarského kraje o průběžném plnění projektu Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012

Termín kontroly: říjen 2009 

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 


68k) Výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  843/10/08

- schvaluje změny v průběhu výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace - Císařské lázně, příspěvková organizace dle návrhu 

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s průběhem výběrového řízení

Termín kontroly: 4.12.2008

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


68l) Jmenování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  844/10/08

- schvaluje žádost Ing. Martina Pospíšila Ph.D. o změnu termínu jeho nástupu do funkce vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, a to dnem 1.12.2008

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených s výše uvedenou změnou

Termín kontroly: 4.12.2008

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


