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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 52. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 9. října 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:15 do 10:46 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, Bc. Lokajíček, Ing. Ferenc               
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.

  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání

  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 9.10.2008			RK 846/10/08
   2.	5. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 		RK 847/10/08
	dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“
  3.	Projekt „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – Smlouvy o partnerství 	RK 848/10/08
	na Projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“
  4.	Protihluková opatření v rámci akce „Revitalizace území Královské Poříčí, 		RK 849/10/08
Sokolov, Svatava – Silniční obchvat II/181 Sokolov – Královské Poříčí“
  5.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy		RK 850/10/08
  6.	Rozpočtové změny								RK 851/10/08
  7.	Navýšení mzdového limitu pro příspěvkovou organizaci Agentura 		RK 852/10/08
	projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
  8.	Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje		RK 853/10/08
  9.	Změna účelu použití investičních prostředků - Střední lesnická škola Žlutice	RK 854/10/08
10.	Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2008		RK 855/10/08
11.	Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje 		staženo
12.	Prodej movitého majetku kraje – služební automobily Škoda Fabia, 		staženo
	3 x Škoda Octavia, Škoda Octavia combi
13.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vyhotovení fotografií 		RK 856/10/08
	s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů 
	Karlovarského kraje“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
14.	Schválení zástupce ředitele Sociálních služeb, příspěvkové organizace, 		RK 857/10/08
	Pochlovická 57, 357 51  Kynšperk nad Ohří 
15.	Jmenování vedoucího projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje 		RK 858/10/08
	pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 -  2012“
 16.	„Sklad nafty železniční stanice Karlovy Vary“ - vyjádření podle § 6 		RK 859/10/08
	odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí
17a)	Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 		RK 860/10/08
	regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Stavební úpravy budovy školy 
	na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ 
17b) 	Schválení dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo „Zpracování projektové 		RK 861/10/08
	dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby 
	na akci: Centrum technického vzdělávání Ostrov“
17c)	Výpůjčka Zanderova sálu v objektu Lázní I. – Mezinárodní pěvecká soutěž 	RK 862/10/08
	Antonína 	Dvořáka  
17d)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 863/10/08
	nemocnice a.s. – Zálohy na odměny pro výkonného, ekonomického, 
	zdravotního ředitele a pro ředitele nemocnice v Sokolově a v Chebu společnosti  
	Karlovarská krajská nemocnice 	a.s.
17e)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 864/10/08
	nemocnice a.s. – Úprava finančního plánu pro rok 2008







 




				
          JUDr. Josef Pavel v. r.			              Ing. Luboš Orálek v. r.
                      hejtman				        		ověřovatel
 	Karlovarského kraje						      


















A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Luboše Orálka
-  Ing. Jiřího Behenského


B)  Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 17 a)	Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 		soudržnosti Severozápad na projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální 		depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ 

bod č. 17 b) 	Schválení dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo „Zpracování projektové dokumentace pro 	stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby na akci: Centrum 	technického vzdělávání Ostrov“

bod č. 17 c)	Výpůjčka Zanderova sálu v objektu Lázní I. – Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína 		Dvořáka  

bod č. 17 d)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 	– Zálohy na odměny pro výkonného, ekonomického, zdravotního ředitele a pro 	ředitele nemocnice v Sokolově a v Chebu společnosti  Karlovarská krajská nemocnice 	a.s.

bod č. 17 e)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 	– Úprava finančního plánu pro rok 2008


Staženo z programu:

bod č. 11)	Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

bod č. 12) 	Prodej movitého majetku kraje – služební automobily Škoda Fabia, 3 x Škoda 	Octavia, Škoda Octavia combi


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.10.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  846/10/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.10.2008
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. 5. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  847/10/08

- schvaluje 5. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu 

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 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


3. Projekt „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ – Smlouvy o partnerství na Projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  848/10/08

- schvaluje	návrh Smlouvy o partnerství na Projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ mezi
Karlovarským krajem a Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o.

- pověřuje	hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství na Projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ 
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


4. Protihluková opatření v rámci akce „Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava – Silniční obchvat II/181 Sokolov – Královské Poříčí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  849/10/08

- bere na vědomí nutnost realizace protihlukových opatření v rámci stavby „Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava – Silniční obchvat II/181 Sokolov – Královské Poříčí“

- souhlasí s tím, aby realizace protihlukových opatření v rámci stavby „Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava – Silniční obchvat II/181 Sokolov – Královské Poříčí“ s předpokládanými náklady ve výši 2,3 mil. Kč byla hrazena z investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje pro rok 2009

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje zajistit realizaci protihlukových opatření v rámci uvedené stavby v termínu do 30.06.2009
Termín kontroly: červenec 2009

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


5. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  850/10/08

- souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých dle návrhu
Termín kontroly:  20.11.2008
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


6. Rozpočtové změny	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  851/10/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 262/2008

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč a změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 1.800.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů spojených s přípravou projektu Art centrum Galerie 4, který bude podán do ROP NUTS II Severozápad, oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. Výdaje spojené s přípravnou fází projektu zahrnují zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti, žádosti o poskytnutí podpory apod.

Rozpočtovou změnu  č. 263/2008

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 11.224.777,10 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k realizaci projektů Karlovarského kraje, které uspěly ve 2. výzvě ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu, tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Jedná se o následující projekty:
 
	Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje s celkovými uznatelnými náklady ve výši 2.656.080,-- Kč
	Cizojazyčná verze webových stránek s celkovými uznatelnými náklady ve výši        1.098.960,-- Kč
Prezentace kulturního dědictví kraje s celkovými uznatelnými náklady ve výši       1.614.830,-- Kč

Vizuální prezentace Karlovarského kraje s celkovými uznatelnými náklady ve výši 2.856.000,-- Kč
Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009 s celkovými uznatelnými náklady ve výši 2.998.907,10 Kč




Rozpočtovou změnu  č. 264/2008

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.636.100,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou poskytnuty formou investičního příspěvku na realizaci projektu Cyklostezka Cheb – Waldssasen II. etapa, který připravuje k realizaci a financování s využitím Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko samostatně město Cheb a navazuje přímo na projekt Karlovarského kraje Cyklostezka Ohře, který je připravován k realizaci a financování z ROP NUTS II Severozápad, oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 265/2008

- přesun rozpočtových prostředků z  Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 5.000.000,-- Kč. Finanční prostředky budou převedeny částkou 4.800.000,-- Kč do investiční rezervy ekonomického odboru a částkou 200.000,-- Kč do neinvestiční rezervy ekonomického odboru.

Rozpočtovou změnu  č. 266/2008

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.000.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.500.000,-- Kč do Odboru regionálního rozvoje k vyposlání příspěvků investičního charakteru na realizaci projektu Vodácká Ohře, na základě spolupráce s vlastníky upravovaných objektů:
	Město Kynšperk nad/Ohří  - realizace dílčího projektu Vodácká propust              s přístavištěm – Kynšperk nad/Ohří - výše investičního příspěvku ze strany Karlovarského kraje 500.000,-- Kč
Povodí Ohře, s.p. – realizace dílčího projektu Rekonstrukce jezu - Tuhnice – výše investičního příspěvku ze strany Karlovarského kraje 2.000.000,-- Kč


Rozpočtovou změnu č. 267/2008 

- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 520.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého příspěvku v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“. U Obce Okrouhlá se mění investiční příspěvek ve výši 320.000,- Kč na neinvestiční a dále u Obce Královské Poříčí neinvestiční příspěvek ve výši 200.000,- Kč na investiční.  

Rozpočtovou změnu  č. 268/2008

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 10.000.000,-- Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje jako investiční a neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace  Karlovarského kraje (přehled příjemců příspěvků je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu  č. 269/2008

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 566.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke zlepšení účinnosti a efektivnosti implementace programů/projektů čerpajících prostředky z fondů EU v Karlovarském kraji  prostřednictvím dotačního titulu Partnerství pro budoucnost 3, na tento dotační titul bude vyčleněna část finančních prostředků určených v Akčním plánu Programu rozvoje kraje na financování projektu Partnerství pro budoucnost 3. Žadateli o financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje, oblast podpory 2.1 – Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti budou jednotlivé dobrovolné svazky obcí a Karlovarský kraj jim poskytne finanční prostředky formou neinvestičního příspěvku ve výši 10% celkových uznatelných nákladů. Jedná se o následující subjekty:

	Sdružení obcí Mariánskolázeňsko ve výši 199.000,-- Kč
Sdružení Krušné hory – západ       ve výši 367.000,-- Kč


Rozpočtovou změnu č. 270/2008
 
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje  do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajský úřad Karlovarského kraje ve výši ± 20.000,-- Kč k zajištění výdajů na ostatní osobní výdaje, v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012, za finanční podpory z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

Rozpočtovou změnu č.  271/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru majetkoprávního Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 7.538,-- Kč z důvodu zaúčtování movitého majetku zakoupených Císařských lázní 

Rozpočtovou změnu  č. 272/2008

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 68.691,-- Kč v rámci Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o zajištění prostředků na platy 
a zákonné odvody za září 2008 pro nástupnickou organizaci Základní školu a mateřskou školu Rovná zřizovanou obcí Rovná. Finanční prostředky budou poskytnuty z vratky prostředků od Mateřské školy Rovná, která byla sloučena se Základní školou Rovná s účinností od 1.9.2008. Zanikající Mateřská škola Rovná provedla finanční vypořádání prostředků na platy a zákonné odvody poskytnutých do data 31.8.2008 a zaslala je na zvláštní účet Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu  č. 273/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  v celkové částce ±  221.037,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Dětský domov a mateřskou školu Horní Slavkov ve výši 181.894,-- Kč a pro Dětský domov Cheb ve výši 39.143,-- Kč na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu. 

Rozpočtovou změnu č. 274/2008 

- navýšení  příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  352.765,-- Kč na základě zvýšení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkových organizací Karlovarského kraje Dětského domova Ostrov ve výši 177.328,-- Kč a Gymnázia Cheb ve výši 175.437,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny těmto příspěvkovým organizacím na krytí zvýšených odpisů ve stejné výši.

Rozpočtovou změnu č. 275/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 230.028,-- 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. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, a to Gymnáziu Ostrov k navýšení investičního příspěvku ve výši 50.000,-- Kč na projektovou dokumentaci akce „Gymnázium Ostrov – rekonstrukce topného systému v budově jídelny“ a dále Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary k navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 180.028,-- Kč na odepsání nevymahatelné pohledávky.

Rozpočtovou změnu č. 276/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 9.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu z programu Podpora regionálních kulturních tradic pro Krajskou knihovnu Karlovy na projekt „Karlovy Vary – 650 let (cyklus odborných přednášek o městě Karlovy Vary)“.

Rozpočtovou změnu č. 277/2008

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 350,-- Kč. Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu snížení nákladů 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. 278/2008 

- navýšení příjmů a výdajů  Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 40.000,-- 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. Jedná se o navýšení provozního příspěvku  příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední odborné škole logistické Dalovice na rozšíření systému elektronického vrátného ve škole.
Termín kontroly: 20.11.2008

Zodpovídá:  DK David Korba  ředitel KÚKK, vedoucí ekonomického odboru, nebo vedoucí oddělení rozpočtu  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


7. Navýšení mzdového limitu pro příspěvkovou organizaci Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  852/10/08

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 1.995.000,- Kč příspěvkové organizaci Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 	         managementu Karlovarského kraje 

8. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  853/10/08

- souhlasí s prominutím promlčených a nedobytných pohledávek uvedených příspěvkových organizací Karlovarského kraje za podmínky, že jejich prominutí neovlivní plánovaný výsledek hospodaření za rok 2008:
	příspěvkové organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

- pohledávky ve výši 176.771,- Kč

	příspěvkové organizaci Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu

- pohledávky ve výši 12.051,- Kč

	příspěvkové organizaci Sociální služby Kynšperk nad Ohří

- pohledávky ve výši 121.407,- Kč

	příspěvkové organizaci Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

- pohledávku ve výši 10.400,- Kč

	příspěvkové organizaci Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- pohledávku ve výši 433,- Kč

	příspěvkové organizaci Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

- pohledávku ve výši 10.400,- Kč

	příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- pohledávku ve výši 180.028,- Kč

	příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb

- pohledávky ve výši 42.404,- Kč

	příspěvkové organizaci Dětský domov Plesná

- pohledávky ve výši 125.614,- Kč

	příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně

- pohledávky ve výši 321.940,- Kč

	příspěvkové organizaci Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov

- pohledávky ve výši 134.948,50,- Kč

	příspěvkové organizaci Dětský domov Karlovy Vary

- pohledávky ve výši 8.704,- Kč

	příspěvkové organizaci Dětský domov Aš

- pohledávku ve výši 10.336,- Kč

	příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

- pohledávku ve výši 113.770,40 Kč
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Změna účelu použití investičních prostředků - Střední lesnická škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  854/10/08

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 243.775,- Kč ze schválené investiční akce: „Budova školního polesí a středisko praktické výuky Chlum u Novosedel“ na akci s názvem:  „Vybudování oplocení a montáž garáží“ 
Zodpovídá: Ing. Josef Svoboda, ředitel příspěvkové organizace


10. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  855/10/08

- schvaluje nepodání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu 298 226 - majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z důvodu, že v období  od 16. listopadu 2007 do 31. října 2008 nebyly žádné výkupy realizovány

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


11. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


12. Prodej movitého majetku kraje – služební automobily Škoda Fabia, 3 x Škoda Octavia, Škoda Octavia combi

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


13. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  856/10/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“

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

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Radka Maglia		- náhradník: Petr Židlický
- člen:  Mgr. Veronika Hálová	- náhradník: Ing. Elena Hávová
- člen:  Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jaroslav Votík
Termín kontroly: 4.12.2008

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

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  857/10/08

- schvaluje s účinností od 10.10.2008 paní Jarmilu Hejnovou jako zástupce ředitele Sociálních služeb, příspěvkové organizace,  Pochlovická 57, 357 51  Kynšperk nad Ohří
Termín kontroly: 4.12.2008
Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

15. Jmenování vedoucího projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 -  2012“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  858/10/08

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, vedoucím projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“   
Termín kontroly: březen 2009 
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 	 	                                     	        Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 	 	        Karlovarského kraje, p.o.
	         	 
16. „Sklad nafty železniční stanice Karlovy Vary“ - vyjádření podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  859/10/08

- projednala oznámení záměru „Sklad nafty železniční stanice Karlovy Vary“ a vydává toto vyjádření: 

Rada Karlovarského kraje s realizací záměru souhlasí za podmínky, že budou dodržena veškerá zákonná opatření. 

Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství





17 a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  860/10/08

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ 

- pověřuje PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, podpisem této smlouvy
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 


17 b) Schválení dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby na akci: Centrum technického vzdělávání Ostrov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  861/10/08

- schvaluje uzavření dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby na akci: Centrum technického vzdělávání Ostrov“ 

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov podpisem dodatku 
č. 2  smlouvy o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace Reconstruction s.r.o. Praha
Termín kontroly:   4.12.2008  
Zodpovídá:  Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov                                  


17 c) Výpůjčka Zanderova sálu v objektu Lázní I. – Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  862/10/08

- schvaluje výpůjčku Zanderova sálu v objektu Lázní I., Mariánskolázeňská ul. 306/2, Karlovy Vary, Mezinárodnímu pěveckému centru A. Dvořáka, o.p.s., zastoupenému Aloisem Ježkem, ředitelem společnosti, se sídlem Šmeralova 40, 360 05  Karlovy Vary, IČ 263 28 160, na dobu určitou 
od 4.-15.11.2008, za účelem pořádání Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka (ve dnech od 7.-12.11.2008) s tím, že výpůjčitel bude hradit režijní náklady spojené s konáním pěvecké soutěže
Termín kontroly: leden 2009

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


17 d) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Zálohy na odměny pro výkonného, ekonomického, zdravotního ředitele a pro ředitele nemocnice v Sokolově a v Chebu společnosti  Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  863/10/08

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- rozhoduje o vyplacení záloh na odměny za rok 2008 pro výkonného, ekonomického, zdravotního ředitele a pro ředitele nemocnice v Sokolově a v Chebu společnosti  Karlovarská krajská nemocnice a.s. takto:

		Ing. Jan Ferenc, výkonný ředitel 
		Mgr. Jiří Fojtík, ekonomický ředitel		
MUDr. Jiří Štefan, zdravotní ředitel a ředitel nemocnice v Karlových Varech
MUDr. Věra Procházková, ředitelka nemocnice v Sokolově
Ing. Kamil Kastner, ředitel nemocnice v Chebu

dle návrhu 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: 	představenstvo společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.


17 e) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Úprava finančního plánu pro rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  864/10/08

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- schvaluje upravený finanční plán pro rok 2008 společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

Zodpovídá: 	představenstvo společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.


