Usnesení z 54. jednání RKK dne 6.11.2008
6.11.2008		Strana 1 (celkem 12)
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 54. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 6. listopadu 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 9:25 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
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.11.2008		RK  900/11/08
2.	Rozpočtové změny								RK  901/11/08
3.	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2008 	RK  902/11/08
do 30.9.2008
4.	Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Základní umělecká škola 	RK  903/11/08
Nejdek, Dvořákova 367, Nejdek
5.	Změna účelu použití investičních prostředků – Galerie umění Karlovy Vary	RK  904/11/08
6.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Léčebna 	RK  905/11/08
dlouhodobě nemocných v Nejdku
7.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2008	RK  906/11/08
8.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	RK  907/11/08
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
9.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  908/11/08
parcely č. 1740/1 v k.ú. Rotava
10.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského 		RK  909/11/08
kraje - nemovitosti v k.ú. Žlutice
11.	Poskytnutí dotace v rámci projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ 	RK  910/11/08
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
12.	a) Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK  911/11/08
    sociální prevence v období let 2008 – 2012
		- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
b) Individuální projekt - Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, 	RK  912/11/08
	 které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele – upřesnění technické 
	 realizace projektu	
c) Žádost o finanční podporu akce Křesadlo 2008					RK  913/11/08
	d) Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ – schválení 	RK  914/11/08
	    Smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace z rozpočtových 
	    prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	e) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického 	RK  915/11/08
	    vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a 
	    investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“
	Schválení formy zadávacího řízení
	Schválení subjektů k obeslání výzvou

Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
-     Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	f) Revokace usnesení č. RK 774/10/08 ze dne 2.10.2008	 o schválení 		RK  916/11/08
	  „Metodiky k závazku veřejné služby“			









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































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Mutinského
- RNDr. Petra Horkého


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 12a)	-  Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 			prevence v období let 2008 – 2012
			- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
			- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
bod č. 12b)	-  Individuální projekt - Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele – upřesnění technické realizace projektu
bod č. 12c)	-  Žádost o finanční podporu akce Křesadlo 2008
bod č. 12d)	-  Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ – schválení Smlouvy 
č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
bod č. 12e)	-  Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického vzdělávání 			Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti 
		při přípravě a realizaci“
	Schválení formy zadávacího řízení

Schválení subjektů k obeslání výzvou
Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
bod č. 12f)	-  Revokace usnesení č. RK 774/10/08 ze dne 2.10.2008 o schválení „Metodiky 				k závazku veřejné služby“


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.11.2008  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  900/11/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 6.11.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  901/11/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 288/2008
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 1.029.731,25 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 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG

Rozpočtovou změnu č. 289/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
± 250.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku na zpracování projektové dokumentace 
na realizaci akce „Oprava střech všech pavilonů objektu Matyáš“.


Rozpočtovou změnu č. 290/2008
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 291.550,-- Kč a zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční v rámci Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Rozpočtové prostředky jsou určeny na úhradu výdajů na zpracování Studie proveditelnosti a popisu vypořádání horizontálních kritérií, které tvoří povinnou přílohu Žádosti 
o dotaci na projekt Dopravní terminály Sokolov, který je připravován k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 
3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu cestovního ruchu. 

Rozpočtovou změnu č. 291/2008
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 400.000,-- Kč a zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční v rámci schváleného rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Rozpočtové prostředky byly určeny na přípravu a realizaci projektu Vědeckotechnický park, který byl v rámci aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje kraje rozdělen do dílčích projektů a prvním z těchto projektů je projekt FREAK, který je připravován k realizaci a financování v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce – INTERREG IVB. 

Rozpočtovou změnu č. 292/2008
- přesun finančních prostředků ve výši ± 150.100,-- Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru majetkoprávního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu kupní ceny pozemku p.č. 903/2 v k.ú. města Karlovy Vary 

Rozpočtovou změnu č. 293/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 3.000.000,-- Kč, které budou použity na aktualizaci hlukové studie letiště Karlovy Vary,  měření hluku z letiště K. Vary - podklad pro studii, územní studie Horských středisek a další plánované akce v roce 2008

Rozpočtovou změnu č. 294/2008
- přesun rozpočtových prostředků celkem ve výši ± 100.000,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši 70.000,-- Kč na úhradu výdajů na cestovné a do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 30.000,-- Kč na úhradu výdajů na pohonné hmoty, dálniční poplatky 
a mýtné. Jedná se o nezbytné výdaje k zajištění přípravy projektu FREAK, který je připravován k realizaci a financování v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce – INTERREG IVB. 

Rozpočtovou změnu č. 295/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 65.941,30 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv, a to za I. čtvrtletí roku 2008 ve výši 36.207,20 Kč a za II. čtvrtletí roku 2008 ve výši 29.734,10 Kč (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je v důvodové zprávě)



Rozpočtovou změnu č. 296/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 154.562,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství jako neinvestiční příspěvky na úhradu evaluačního nástroje – testy VEKTOR (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 297/2008
 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 22.783,13 Kč z toho: 
               dálniční poplatky, mýtné                                    4.000,-- Kč
               pohonné hmoty                                                18.783,13 Kč
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru regionálních rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 44.883,91 Kč:
              cestovné                                                            44.883,91 Kč
- přesun rozpočtových prostředků z odboru kanceláře ředitele úřadu do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  39.800,-- Kč, z toho:
           ostatní osobní výdaje                                            8.000,-- Kč
           povinné pojistné na sociální zabezpečení          30.480,-- Kč
           povinné pojistné na zdravotní pojištění               1.320,-- Kč 
Jedná se o přesun zůstatků nevyčerpaných finančních prostředků určených na realizaci projektu „ITACA“, který byl podán v rámci 4. výzvy iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES.

Rozpočtovou změnu č. 298/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.733,-- Kč z titulu vrácení přeplatku 
na všeobecném zdravotním pojištění za roky 2002 - 2004 od příspěvkové organizace zřizované městem Aš Základní umělecké školy Roberta Schumanna Aš. Prostředky budou zaslány Ministerstvu financí České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 299/2008
-  zapojení finančních prostředků z Fondu vodohospodářských havárií v celkové výši 1.821.000,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, do kapitoly příspěvky cizím subjektům, z toho 695.100,-- Kč na poskytnutí investičního příspěvku Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech a 1.126.000,-- Kč na poskytnutí investičního příspěvku Městu Plesná

Rozpočtovou změnu č. 300/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 183.948,70 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb  na financování grantového projektu „Vzdělávání ICT koordinátorů a Centrum E-Learningu“

Rozpočtovou změnu č. 301/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 300.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary určenou na realizaci projektu „Celoroční výstavní činnost“ v částce 250.000,-- Kč a projektu „Vizuální komunikace – zdroj porozumění“ v částce 50.000,-- Kč z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 302/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 17.550.000,-- Kč z titulu přijetí očekávané  neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro financování přímých výdajů ve IV. čtvrtletí roku 2008 ve školách 
a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: 4.12.2008

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


3. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2008 do 30.9.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  902/11/08

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-9/2008

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


4. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova 367, Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  903/11/08

- bere na vědomí 

	sdělení ředitele Základní umělecké školy Nejdek, Dvořákova 367, Nejdek, (IČO 63555557),            o skutečnosti, že v organizaci byly v letech 2006 a 2007 neoprávněně vyplaceny prostředky 
ze státního rozpočtu v celkové výši 1.840,- Kč (tj. celková částka - platy vč. zákonných odvodů)


	skutečnost, že na zvláštní účet Karlovarského kraje zřízený podle § 161 odst. 5 zákona               č. 561/2004 Sb., školský zákon, byla dne 15.10.2008 připsána částka 1.840,- Kč, zaslaná organizací Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova 367, Nejdek, (IČO 63555557)            


- ukládá na základě ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova 367, Nejdek, (IČO 63555557) odvod do rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 1.840,- Kč, a to bez penále, neboť v souladu s § 22 odst. 4 výše uvedeného zákona se penále, které v jednotlivém případě nepřekročí 1000,- Kč, neuloží

Termín kontroly:  4.12.2008 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Změna účelu použití investičních prostředků – Galerie umění Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  904/11/08

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 40.000,- Kč z investiční akce „EPS - letohrádek, přízemí“ na dopořízení okenních žaluzií ve výstavních prostorách

Zodpovídá: Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary


6. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  905/11/08

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku změnu účelu použití části investičního příspěvku ve výši 11.857,-- Kč ze schválené investiční akce „Vybudování chlazené místnosti pro biologický nebezpečný odpad“ na investiční akci s názvem „Zastřešení 3 garáží sedlovou střechou“

Zodpovídá: Olga Rožcová, ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných v Nejdku


7. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  906/11/08

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 73 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.9.2008 takto:

	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem

1 příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila se ziskem
12 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem
5 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
49 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 1 se ztrátou

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. 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  907/11/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 753/1 v k.ú. Polná u Hazlova, silnice 
č. III/21315 ve prospěch společnosti PG-Hazlov a.s., dle geometrického plánu č. 189-257/08 ze dne 15.9.2008 (umístění inženýrských sítí – vodovod a elektropřípojka pro zemědělský areál Polná), 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. 499 v k.ú. Březová u Sokolova, silnice č. III/21022 ve prospěch pana Zdeňka Daňa dle situace dle projektu 01/2007 (umístění inženýrských sítí – přípojka vodovodu a kanalizace), a to za celkovou jednorázovou úhradu 5.771,- 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 silničním pozemkům p.č. 63 a č. 136/1 v k.ú. Dolní Chodov,  silnice č. III/2099 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle situace dle projektu a snímku z katastrální mapy (umístění inženýrských sítí – vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 12.540,- Kč (+DPH) dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 630 v k.ú. Žírovice, silnice č. III/21312 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 347-11/2007 ze dne 28.5.2007 (umístění inženýrských sítí – přípojka kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 3.720,- Kč (+DPH) dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 556/1 a č. 556/2 v k.ú. Nový Kostel, silnice č. II/212 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 182-3378/2007 ze dne 9.2.2007  (umístění inženýrských sítí – vedení NN a 1 ks betonového sloupu), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč (+DPH) dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 443/1 v k.ú. Lomnička u Plesné, silnice č. III/21240 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 109-188-36/2007  ze dne 26.4.2007 (umístění inženýrských sítí – venkovní vedení vVN, TS, vNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč (+DPH) dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1356 v k.ú. Plesná, silnice č. III/21240 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 479-3951/2007 ze dne 9.3.2007 (umístění inženýrských sítí – vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč (+DPH) dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005

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

Termín kontroly:  leden 2009

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


9. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1740/1 v k.ú. Rotava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  908/11/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 1740/1 o výměře cca 655 m2 v k.ú. Rotava formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Českou republikou - Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 
(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 předmětnou nemovitost z majetku ČR - Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu „III/210 41 Rotava – opěrná zeď“.

- 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: leden 2009

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


10. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje - nemovitosti 
v k.ú. Žlutice 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  909/11/08

- schvaluje změnu  majetkového správce nemovitostí:

budovy č.p. 8 –  stavba (bydlení) na st.p.č. 6
st.p.č. 6          –  zastavěná plocha a nádvoří                 o výměře   344 m2 
budovy bez č.p./če – garáž na st.p.č. 1005
st.p.č. 1005    –  zastavěná plocha a nádvoří                 o výměře     39 m2
p.p.č. 295       –  ostatní plocha (ostatní komunikace)   o výměře   254 m2 
p.p.č. 4558     –  ostatní plocha (ostatní komunikace)   o výměře     81 m2 

to vše v k.ú. a obci Žlutice, formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 70947023, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04, zastoupenou Petrem Želechovským, ředitelem (jako organizace předávající na straně jedné) a Střední lesnickou školou Žlutice, 
IČ 49754050, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice, zastoupenou Ing. Josefem Svobodou, ředitelem (jako organizace přijímající na straně druhé)

Termín kontroly:  leden 2009

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


11. Poskytnutí dotace v rámci projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  910/11/08

- bere na vědomí, že příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov uspěla se svou žádostí 
o dotaci v rámci projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ podanou v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad na projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ 

- pověřuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, podpisem této smlouvy

Termín kontroly:   leden 2009  

Zodpovídá:  Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace 



12a) Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  911/11/08

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

Datum: 19. 11. 2008
člen: Olga Dacková					náhradník: Eva Hodoušová
člen: Věra Moderová					náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Ing. Irena Šteflová					náhradník: Ing. Radek Havlan
člen: Ing. Monika Sádlíková				náhradník: Bc. Kristina Vašáková
	
Datum: 24. 11. 2008
člen: Ing. Stanislava Správková				náhradník: Mgr. Kristina Hrabáčková
člen: Eva Hodoušová					náhradník: Olga Dacková
člen: Jaroslav Votík					náhradník: Ing. Radek Havlan
člen: Ing. Karel Brandtl					náhradník: Ing. Monika Sádlíková	

Datum: 26. 11. 2008
člen: Ing. Stanislava Správková				náhradník: Bc. Jana Pilařová
člen: Jaroslava Šobrová					náhradník: Věra Moderová
člen: Ing. Irena Šteflová					náhradník: Ing. Radek Havlan
člen: Bc. Kristina Kašáková				náhradník: Ing. Monika Sádlíková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení.

Datum: 21. 11. 2008					
člen: Hana Hozmanová					náhradník: Mgr. Jana Petříková
člen: Jan Hadrava					náhradník: MUDr. Podzemská
člen: Ing. Václav Živný					náhradník: Josef Murčo
člen: Bc. Tomáš Hybner				náhradník: Ing. Zdeněk Berka
člen: Bc. Jana Pilařová					náhradník: Věra Moderová
člen: Olga Dacková					náhradník: Ivana Sobotková
člen: Ing. Monika Sádlíková				náhradník: Bc. Kristina Vašáková

Datum: 1. 12. 2008
člen: Mgr. Jana Petříková				náhradník: Hana Hozmanová
člen: MUDr. Podzemská				náhradník: Jan Hadrava
člen: Josef Murčo					náhradník: Mgr. Jiří Holan
člen: Ing. Josef Malý					náhradník: Jana Křížová
člen: Ing. Stanislava Správková				náhradník: Olga Dacková
člen: Bc. Jana Pilařová					náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Bc. Kristina Kašáková				náhradník: Ing. Karel Brandtl

Datum: 2. 12. 2008
člen: Hana Hozmanová					náhradník: Bc. Tomáš Hybner
člen: Mgr. Jaroslav Borka				náhradník: Mgr. Jiří Holan
člen: Mgr. Jana Petříková				náhradník: Ing. Zdeněk Berka
člen: Jan Hadrava					náhradník: MUDr. Podzemská
člen: Ing. Stanislava Správková				náhradník: Bc. Jana Pilařová
člen: Věra Moderová				         	náhradník: Mgr. Kristina Hrabáčková
člen: Ing. Karel Brandtl					náhradník: Ing. Monika Sádlíková

Termín kontroly: leden 2009

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


12b) Individuální projekt - Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele – upřesnění technické realizace projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  912/11/08

- schvaluje navržený způsob realizace informačního portálu v projektu „Individuální projekt – Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“, jeho následné začlenění do informačního systému KÚKK

Termín kontroly: březen 2009

Zodpovídá: 	Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


12c) Žádost o finanční podporu akce Křesadlo 2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  913/11/08

- schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřskému centru Karlovy Vary, o.s. na podporu akce Křesadlo 2008 ve výši 15.000,- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku 

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


12d) Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ – schválení Smlouvy 
č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  914/11/08

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ dle operačního programu CZ.1.09 ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 9.4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR

- pověřuje	hejtmana podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace dle operačního programu CZ.1.09 
ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 
9.4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR	
 
Termín kontroly: březen 2009 

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


12e) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“
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  915/11/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“

- 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 „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Pavel Žemlička		- náhradník: Mgr. Stanislav Novotn�Stanislav Novotný
- člen:  Bc. Lubomír Modrovič	- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen:  Milan Březina		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen:  Mgr. Ivo Kováč		- náhradník: Ing. Petr Uhříček
- člen:  Ing. Jiří Strachoň		- náhradník: Ing. arch. Vladimír Kužel

- souhlasí s tím, aby složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala Rada Karlovarského kraje 
po ustavujícím jednání krajského zastupitelstva

Termín kontroly: únor 2009

Zodpovídá: 	Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace SPŠ Ostrov
		Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 				Karlovarského kraje, p.o.

12f) Revokace usnesení č. RK 774/10/08 ze dne 2.10.2008 o schválení „Metodiky k závazku veřejné služby“ 
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  916/11/08

- ruší usnesení č. RK 774/10/08 ze dne 2.10.2008, kterým byla schválena  „Metodika vedení a vykazování prokazatelné ztráty v oblasti závazků veřejných služeb“ dle předloženého návrhu

Termín kontroly: prosinec 2008

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

