
Usnesení z 3. jednání RKK dne 4.12.2008

4.12.2008		Strana 1 (celkem 56)


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 3. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 4. prosince 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 11:52 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (do 11:40 hodin), Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, 
Mgr. Borka, Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (do 11:40 hodin), Mgr. Havel (od 11:41 hodin)
Omluveni:	MUDr. Podzemská	
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:		Ing. Havlan, Ing. Divišová, Mgr. Malý, Ing. Vršecká, PhDr. Mgr. Smoleja, 
			Ing. Správková
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.11.2008 		staženo
a 4.12.2008		
2.	Zrušení usnesení č. RK 897/10/08 a informace o průběhu administrace akce 	RK  926/12/08
„Projekt Šance 2“ – Projekt CZ.04.1.05/3.2.30.1/1761
3.	Rozpočtové změny								RK  927/12/08
4.	Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2009 – 2014	RK  928/12/08
5.	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 včetně finančního vztahu	RK  929/12/08
ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu 
rozpočtu ČR
6.	Odepsání nákladů na zmařenou investici – Střední průmyslová škola Ostrov	RK  930/12/08
7.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace 		RK  931/12/08
	Domov pro seniory v Perninku
8.	Nařízení odvodu zřizovateli pro příspěvkovou organizaci Sociální služby, 		RK  932/12/08
Kynšperk nad Ohří
9.	Jmenování členů hodnotící komise pro zadávací řízení na veřejnou zakázku: 	RK  933/12/08
„Dodávka programových produktů kancelářského software, technologických 
a serverových programových produktů, přístupových licencí k těmto produktům 
a služeb technické podpory“
10.	Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji	RK  934/12/08
11.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2009		RK  935/12/08
12.	Program obnovy venkova pro rok 2008 - změna v realizované akci		RK  936/12/08
13.	Projekt „Cyklostezka Ohře – Linie A“ – schválení Smlouvy o partnerství		RK  937/12/08
14.	Projekt „Cyklostezka Ohře – Linie A“ – schválení finančního krytí projektu 	staženo
a podání žádosti
15.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu 			RK  938/12/08
Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně 
plánovací činnosti obcí pro rok 2009
16.	Návrh na udělení dotací pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně 		RK  939/12/08
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, 
odboru regionálního rozvoje – II. kolo 
17.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č.: D 969/2008 o poskytnutí účelového 	RK  940/12/08
finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dopravci Autobusy Karlovy 
Vary, a.s.
18.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK  941/12/08
dopravě – poskytování žákovského jízdného
19.	Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní trolejbusové 	RK  942/12/08
dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské 
Lázně s.r.o.
20.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK  943/12/08
osobní dopravě a veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění 
základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje
21.	Ukončení Smlouvy ev.č.: 123/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK  944/12/08
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s. dohodou 
k 31.12.2008
22.	Schválení Dohody o vzájemné spolupráci a koordinaci při zajištění provozu 	RK  945/12/08
autobusového nádraží Cheb v období realizace Stavby „Stavba 02-01 - Dopravní 
terminál Cheb“
23.	Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace 	RK  946/12/08
pro stavební řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-03 – Dopravní terminál 
Mariánské Lázně – projektová příprava“ (Rekonstrukce Nádražního náměstí 
Mariánské Lázně)
24.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy		RK  947/12/08
25.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - souhlas s uzavřením podnájemních smluv		RK  948/12/08
26.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO pro rok 2009			RK  949/12/08
27.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK  950/12/08
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Azylové domy pro jednotlivce 
pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ a schválení vzoru smlouvy 
s poskytovateli
28.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK  951/12/08
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Azylové domy pro ženy s dětmi 
pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
29.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK  952/12/08
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Domy na půl cesty pro okresy Cheb, 
Sokolov, Karlovy Vary“
30.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK  953/12/08
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího
 řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Sociálně terapeutické dílny  pro okresy 
Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 
31.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK  954/12/08
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Terénní programy pro okresy Cheb, 
Sokolov, Karlovy Vary“ 
32.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK  955/12/08
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nízkoprahová denní centra 
pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 
33.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK  956/12/08
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 
34.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		staženo
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Podpora samostatného bydlení 
pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 
35.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK  957/12/08
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 
36.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 	RK  958/12/08
prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení 
na dodavatele veřejné zakázky: „Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj“ 
37.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 	RK  959/12/08
prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení 
na dodavatele veřejné zakázky: „Intervenční centra pro okresy Cheb, Sokolov, 
Karlovy Vary“ 
38.  	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.12.2008 	RK  960/12/08
39.	Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje 	RK  961/12/08
pro rok 2009
40.	Odvolání a jmenování předsedů a členů komisí Rady Karlovarského kraje		RK  962/12/08
41.	Jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje a kompetence rady kraje 		RK  963/12/08
pro volební období 2008-2012 
42. 	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	RK  964/12/08
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
43.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková 	RK  965/12/08
parcela č. 435 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou
44.	Záměr kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi 	RK  966/12/08
ve vlastnictví manželů Pěnkavových
45.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2306/7, k.ú. Aš ve prospěch 		RK  967/12/08
J. Podobajla, R. a R. Schwalbových
46.	Zrušení usnesení Rady KK č. 73/02/08, kterým bylo schváleno uzavření 		RK  968/12/08
smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby Cheb – Klášter 
– teplovodní napojení na p.p.č. 1792/1, k.ú. Cheb
47.	Záměr Letiště Karlovy Vary s.r.o. prodat movitý majetek – osobní automobil 	RK  969/12/08
Škoda Favorit
48.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1792/1, 1792/3, 2422/5, k.ú. Cheb 	RK  970/12/08
ve prospěch společnosti TEREA Cheb s.r.o.
49.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  971/12/08
parcely č. 602/11 v k.ú. Velká Hleďsebe
50.	Změna části usnesení č. RK 788/10/08 ze dne 2.10.2008 – Úplatné nabytí 		RK  972/12/08
nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. 
Vodná u Bečova nad Teplou
51.	Uzavření dodatků č. 11 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, 		RK  973/12/08
havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla č. 3060239657, dodatku č. 5 smlouvy o pojištění 
odpovědnosti za škodu profesní č. 0005430070
52.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková 	RK  974/12/08
parcela č. 3279/2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
53.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 		RK  975/12/08
pozemkových parcel č. 465/1, č. 466 a č. 509 v k.ú. Olšová Vrata
54.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK  976/12/08
pozemkové parcely č. 507 v k.ú. Olšová Vrata
55.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského 		RK  977/12/08
kraje – část pozemkové parcely č. 227 v k.ú. Březová
56.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vyhotovení fotografií 		RK  978/12/08
s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů 
	Karlovarského kraje“
      -     Schválení hodnotící komise a náhradníků
57.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výběr zpracovatele 		RK  979/12/08
videoprezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
-     Schválení formy zadávacího řízení
-     Schválení subjektů k obeslání výzvou
-     Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
-     Schválení členů do komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, 
schválení náhradníků 
58.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výběr zpracovatele DVD 	RK  980/12/08
prezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
-     Schválení formy zadávacího řízení
-     Schválení subjektů k obeslání výzvou
-     Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
-     Schválení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, schválení 
náhradníků
59.	Smlouva o zajištění služeb a provozu veletržní expozice v rámci projektu 		RK  981/12/08
Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009
60.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy školy 	RK  982/12/08
na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“
	-      Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
61.	Opakované uložení smluvní pokuty za porušení povinnosti příjemce příspěvku 	RK  983/12/08
z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově 
hodnotných objektů v roce 2007 a rozhodnutí o vrácení příspěvku poskytnutého 
z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007
62.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		staženo
nemocnice a.s. – změna organizačního řádu a stanov Karlovarské 
krajské nemocnice a.s.
63.	Změna usnesení č. RK 820/10/08 – Změna zřizovací listiny příspěvkové 		RK  984/12/08
organizace Dětský domov Karlovy Vary
64.	Změna usnesení č. RK 819/10/08 – Změna zřizovací listiny příspěvkové 		RK  985/12/08
organizace Střední průmyslová škola Ostrov
65.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice	RK  986/12/08
66.	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových 	RK  987/12/08
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
	Karlovarským krajem
67.	Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové 		RK  988/12/08
organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
68.	Projednání usnesení schválených Radou Karlovarského kraje dne 2.10.2008	RK  989/12/08
69.	Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 		RK  990/12/08
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn 
jejich ředitelům 
70.	Odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká 	RK  991/12/08
škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
71.	Žádost příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně 	RK  992/12/08
o povolení úlevy z uloženého odvodu a zaplacení penále
72.	Zajištění realizace smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 o poskytnutí dotace 	RK  993/12/08
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad 
na akci „Centrum technického vzdělávání Ostrov“
73.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického		RK  994/12/08
vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka 
a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“
	Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

74.	Školní statek Cheb - schválení nákupu:						RK  995/12/08
	stroje pro přípravu seťového lože LEMKEN - kompaktor 600 kA

traktoru typové řady 5400 s čelním nakladačem a nářadím
75.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domov mládeže, výměna 	RK  996/12/08
stávajícího osobonákladního výtahu“
	Schválení formy zadávacího řízení

Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
76.  	Vyjádření k posudku na dokumentaci záměru „Změna Zvláštního dobývacího 	RK   997/12/08
prostoru Krásno I a těžba“ z hlediska zákona 100/2001 Sb.
77.	Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení 		RK   998/12/08
„Biodegradační plocha v areálu sládky TDK Stará Chodovská“, společnosti 
AQUATEST a.s.
78.	a) Příspěvek na EKOKONTEJNERY obcím  					RK   999/12/08
b) Poskytnutí finančních darů jako odměn za umístění v soutěži obcí 		RK 1000/12/08
    „Liga odpadů 2008“ oceněným obcím
	c) Příspěvek městu Luby na výstavbu kanalizace					RK 1001/12/08
	d) Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Fotbalový klub 	RK 1002/12/08
     Baník Sokolov a.s. a smlouva o poskytnutí příspěvku pro Fotbalový klub 
              Baník Sokolov a.s.
	e) Dodatek č. 1  smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 1003/12/08
     na zajištění realizace přípravné fáze projektu „Euroklíč“
	f)  Schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na akci: „Modernizace letiště 	RK 1004/12/08
     Karlovy Vary – III. etapa“
	g)  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací s městem Loket – změna 	RK 1005/12/08
     podmínek smlouvy 
h)  Žádost o schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení		RK 1006/12/08
	i)  Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavby bývalé čistírny 	RK 1007/12/08	  	 odpadních vod, včetně části p.p.č. 2404/1 a části p.p.č. 2406/3, vše v k.ú. 
              Nejdek
	j)  Změna části usnesení č. RK 434/06/08 ze dne 5.6.2008 – Úplatné nabytí 	RK 1008/12/08	  
	    nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně staveb, 
    součástí a příslušenství 	v k.ú. Sokolov
	k) Smlouva o dílo na akci „Tipy na výlety v Karlovarském kraji“			RK 1009/12/08	  
	l)  Změna usnesení č. RK 829/10/08 – Schválení finančního krytí přípravné 	RK 1010/12/08	  
	 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





             Mgr. Martin Havel, v z.			            Ing. Jaroslav Bradáč v. r. 
             	hejtmana						ověřovatel
  Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Martina Havla
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 78a)	- Příspěvek na EKOKONTEJNERY obcím  
bod č. 78b)	- Poskytnutí finančních darů jako odměn za umístění v soutěži obcí „Liga odpadů 2008“ oceněným obcím
bod č. 78c)	- Příspěvek městu Luby na výstavbu kanalizace
bod č. 78d)	- Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Fotbalový klub Baník Sokolov a.s. a smlouva o poskytnutí příspěvku pro Fotbalový klub Baník Sokolov a.s.
bod č. 78e)	- Dodatek č. 1  smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na zajištění realizace přípravné fáze projektu „Euroklíč“
bod č. 78f)	- Schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa“
bod č. 78g)	- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací s městem Loket – změna podmínek smlouvy 
bod č. 78h)	- Žádost o schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení
bod č. 78i)	- Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavby bývalé čistírny odpadních vod, včetně části p.p.č. 2404/1 a části p.p.č. 2406/3, vše v k.ú. Nejdek
bod č. 78j)	- Změna části usnesení č. RK 434/06/08 ze dne 5.6.2008 – Úplatné nabytí nemovitostí 
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně staveb, součástí a příslušenství v k.ú. Sokolov
bod č. 78k)	- Smlouva o dílo na akci „Tipy na výlety v Karlovarském kraji“
bod č. 78l)	- Změna usnesení č. RK 829/10/08 – 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

Stažení:
bodu č. 1) 	- Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.11.2008 a 4.12.2008  
bodu č. 14)	- Projekt „Cyklostezka Ohře – Linie A“ – schválení finančního krytí projektu a podání žádosti
bodu č. 34)	- „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení 
na dodavatele veřejné zakázky: „Podpora samostatného bydlení pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
bodu č. 62)	- Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 	nemocnice a.s. – 		změna organizačního řádu a stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.11.2008 a 4.12.2008  

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání. 


2. Zrušení usnesení č. RK 897/10/08 a informace o průběhu administrace akce „Projekt Šance 2“ – Projekt CZ.04.1.05/3.2.30.1/1761

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  926/12/08

- ruší usnesení č. RK 897/10/08 ze dne 23.10.2008

- bere na vědomí informaci o průběhu administrace akce „Projekt Šance 2“  v rámci SROP, grantového schématu 3.2 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji

- ukládá krátit poskytnutý grant o 174 712,-- Kč z pozice konečného příjemce v rámci SROP 
u grantového schématu 3.2 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji vůči společnosti Carlsbader Gate o.p.s. Karlovy Vary – konečnému uživateli akce „Projekt Šance 2“

Termín kontroly: červen 2009

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


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  927/12/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č.  303/2008
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 3.840,-- Kč, o kterou uvedený odbor prokazatelně navýšil příjmy Karlovarského kraje. Jedná se o neinvestiční prostředky určené na krytí běžných výdajů oddělení cestovního ruchu.

Rozpočtovou změnu č. 304/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 126.109,- Kč z důvodu změny charakteru rozpočtových prostředků z neinvestičních 
na investiční na zakoupení elektrického zabezpečovacího systému pro nově nabytý objekt Lázně I – Císařské lázně

Rozpočtovou změnu č. 305/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční ve výši ± 250.000,- Kč na pořízení osobního automobilu pro Krajský úřad Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu  č. 306/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  v rámci schváleného  rozpočtu na rok 2008 v celkové částce ±  100.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice na zabezpečení výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty. 




Rozpočtovou změnu č. 307/2008
-  zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií ve výši 300,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, do kapitoly příspěvky cizím subjektům, k poskytnutí doplatku investičního příspěvku  Městu Plesná

Rozpočtovou změnu č. 308/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do oddělení personálních věcí a vzdělávání Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu  Karlovarského  kraje ve  výši  ± 38.000,-- Kč z důvodu úhrady školení pracovníků odboru informatiky

Rozpočtovou změnu č. 309/2008 
- navýšení příjmů a výdajů  Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 80.000,-- 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 poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní umělecké škole Antonína Dvořáka Karlovy Vary na pořízení nové keramické pece.

Rozpočtovou změnu č. 310/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 15.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro nestátní neziskovou organizaci Mateřské centrum o.s. Karlovy Vary na zajištění třetího ročníku akce „Křesadlo“ 2008.

Rozpočtovou změnu č. 311/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 10.800,-- Kč, jedná se o nevyčerpané finanční prostředky, které byly určeny na úhradu dohod o provedení práce v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Rozpočtovou změnu č. 312/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 29.472,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k  zajištění financování programu „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství“ za období září až prosinec 2008 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odborné učiliště stravování a služeb, Ondřejská 56, Karlovy Vary.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 313/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 121.618,09 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Horní Slavkov Základní školu praktickou a základní školu speciální Horní Slavkov na financování grantového projektu „Sociální výchova a předprofesní příprava žáků základní školy praktické a základní školy speciální“

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 315/2008
- snížení  financování z Fondů grantových schémat  (Fond podpora drobného podnikání, malé  a střední podnikání, CR veřejné subjekty, regionální služby II., CR malé a střední podnikání, infrastruktura, CR malé a střední podnikání, regionální služby II.)  celkem ve výši 3.427.797,58 Kč.  Finanční prostředky 
ve formě příspěvků byly určeny k zajištění výdajů odboru investic a grantových schémat na akce:
	v rámci  grantového schématu opatření 1.1 SROP - Podpora podnikání ve vybraných  regionech
	v rámci grantového schématu podopattření 4.1.2 SROP – Podpora regionálních a místních služeb cestovního rouchu
	v rámci grantového schématu podopatření 4.2.2 SROP – Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Při konečném vyúčtování došlo u některých konečných uživatelů ke snížení uznatelných nákladů, a tím 
i ke snížení podílů spolufinancování ze strany Karlovarského kraje, akce byly narozpočtovány v původních částkách, ve skutečnosti však došlo ke snížení vyposlaných příspěvků. Rozpis je uveden v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu č. 316/2008
- snížení  financování z Fondu podpora sociální integrace  celkem ve výši 11.435.290,74 Kč.  Finanční prostředky ve formě příspěvků byly určeny k zajištění výdajů odboru investic a grantových schémat 
na akce:
	v rámci   grantového  schématu opatření  3.2 SROP - Podpora sociální integrace v regionech

Při konečném vyúčtování došlo u některých konečných uživatelů ke snížení uznatelných nákladů, a tím 
i ke snížení podílů spolufinancování ze strany Karlovarského kraje, akce byly narozpočtovány v původních částkách, ve skutečnosti však došlo ke snížení vyposlaných příspěvků. Rozpis je uveden v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu č. 317/2008
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.020.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008- 2012
- přesun v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 300.000,-- Kč, které byly poskytnuty z rezervy odboru na výdaje spojené s přípravou projektu. Individuální projekt byl schválen k realizaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Rozpočtovou změnu č. 318/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  45.591,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství jako neinvestiční příspěvky na úhradu evaluačního nástroje – testy VEKTOR  a Barvy života (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 319/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 163.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny 
pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to pro Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary, Vančurova 83/2 ve výši 95.000,-- Kč na nákup diagnostického materiálu  
a pro Integrovanou střední školu Cheb ve výši 68.000,-- Kč na uspořádání Mistrovství České republiky v orbě. 

Rozpočtovou změnu č.  320/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 25.141,25 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv, a to za III. čtvrtletí roku 2008 ve výši 21.951,25 Kč a za IV. čtvrtletí roku 2008 ve výši 
3.190,-- Kč (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je uveden v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 321/2008
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 1.540.000,-- Kč z důvodu poskytnutí investiční dotace obcím na ekokontejnery pro shromažďování odpadů (seznam příjemců 
je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 322/2008
- navýšení  příjmů  a  výdajů  Karlovarského  kraje  o částku  6.000,-- Kč  z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) určené na rozmístění stopových detektorů pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Rozpočtovou změnu č. 323/2008 
- navýšení  příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  1.063.278,-- Kč na základě zvýšení odvodu 
z  investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkových organizací Karlovarského kraje Integrované střední školy Cheb ve výši 326.000,-- Kč, Střední školy živnostenské Sokolov ve výši 640.163,-- Kč a Střední lesnické školy Žlutice ve výši 97.115,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny těmto příspěvkovým organizacím na krytí zvýšených odpisů ve stejné výši.

Rozpočtovou změnu  č. 324/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  v rámci schváleného  rozpočtu na rok 2008 v celkové částce ±  485.300,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov na zabezpečení výuky k získání řidičského oprávnění 
pro studenty v oboru automechanik a silniční doprava. 

Rozpočtovou změnu č. 325/2008
- zapojení financování z Fondu budoucnosti  ve výši 600.000,--Kč k poskytnutí investičního příspěvku  do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění spolufinancování projektu Centrum technického vzdělávání Ostrov, Střední průmyslové školy Ostrov, který uspěl v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1-Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů a je tedy připraven k realizaci. Finanční prostředky budou použity na kontrolu zpracované projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Rozpočtovou změnu č. 326/2008
 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  ± 80.673,54 Kč. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky, které byly určeny na úhradu výdajů na cestovné v rámci realizace  projektu Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie, program Leonardo da Vinci, který je součástí Programu celoživotního učení.

Rozpočtovou změnu č. 327/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 302.400,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na financování Dodatku k Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání s názvem „Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným 
do projektu Pilot G/GP Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen 
až prosinec 2008“

Rozpočtovou změnu č. 328/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 47.600,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí České republiky  pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnickou školu Žlutice na financování dotačního titulu  „Program péče o krajinu“

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 329/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 955.000,-- Kč z titulu přijetí  účelové dotace 
z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to ve výši 487.000,-- Kč jako investiční dotace  a  ve výši 468.000,-- Kč  jako  dotace neinvestiční.  Finanční prostředky jsou určeny na pořízení kompenzačních pomůcek pro těžce zdravotně postižené žáky na základních a středních školách pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi a dobrovolným svazkem obcí Karlovarského kraje v částce 487.000,-- Kč (investiční prostředky) a v částce 371.000,-- Kč (neinvestiční prostředky), dále pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 97.000,-- Kč (neinvestiční prostředky). Rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy.

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 330/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 58.692,85 EUR z titulu přijetí dotace z Ministero dell´Economia e delle Finance, Řím, Itálie. Finanční prostředky budou vyplaceny partnerům nadnárodního projektu ITACA realizovaného Karlovarským krajem, jako vedoucím projektu,  v rámci 4. výzvy Iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES.

Rozpočtovou změnu č. 331/2008
- snížení  financování z rezervních fondů kraje a z úvěru  celkem ve výši 958.163.630,-- Kč.  Finanční prostředky byly určeny k zajištění výdajů na investiční akce většího rozsahu a dále na přípravu 
a realizaci projektů financovaných z fondů EU a spolufinancovaných Karlovarským krajem. Proti původnímu předpokladu se celý proces přípravy a realizace akcí a projektů zpozdil nebo došlo ke změně záměru, např. v případě Výstavby krajského soudu a Karlovarskému kraji stačila prozatím na pokrytí potřebných výdajů část vlastních zdrojů z rezerv Karlovarského kraje (přehled akcí a projektů je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č.  332/2008
- přesun rozpočtových prostředků  investičního charakteru  z Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši  ± 9.500.000,-- Kč, a to do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje ISŠTE Sokolov na financování investiční akce: „Parkoviště ul. Jednoty a úpravy zásobování el. energií včetně trafostanice“

Rozpočtovou změnu č. 333/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 600.000,-- Kč, z toho částka 215.000,-- Kč je určena 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary jako investiční příspěvek na nákup potřebného vybavení k otevření nového studijního oboru – dentální hygienistka. Dále se jedná o změnu charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční v částce 385.000,-- Kč.   Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství na nákup notebooků. Jedná se o pořízení nového počítačového vybavení pro práci s aplikací Škola OnLine (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 334/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.296.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého  investičního příspěvku na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje na nákup počítačového vybavení, a to v částce 446.000,-- Kč pro Gymnázium 
a obchodní akademii Mariánské Lázně, v částce 500.000,-- Kč pro Střední průmyslovou školu keramickou a sklářskou Karlovy Vary a v částce 350.000,-- Kč pro Gymnázium Ostrov.

Rozpočtovou změnu č. 335/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 850.000,-- 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 poskytnutí investičních příspěvků  příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje Dětskému domovu Karlovy Vary ve výši 550.000,-- Kč na zakoupení nového mikrobusu pro 9 osob a Střední lesnické škole Žlutice ve výši 300.000,-- Kč na nákup osobního automobilu.

Rozpočtovou změnu č. 336/2008 
- navýšení příjmů a výdajů  Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 10.000,-- Kč z titulu zapojení nevyčerpaných investičních prostředků za rok 2007 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2008 příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Střední školou živnostenskou Sokolov. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní umělecké škole Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou.

Rozpočtovou změnu č. 337/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.200,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění dotačního programu „Podpora romských žáků středních škol na rok  2008 – 2. kolo“ 
pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem, a to Integrovanou střední školu Cheb 
ve výši 1.800,-- Kč, Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 6.700,-- Kč, Střední školu živnostenskou  Sokolov ve výši 6.300,-- Kč a Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary ve výši 1.400,-- Kč.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 338/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do  Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 16.247.522,97 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. a budou převedeny jako dotace z rozpočtu územně samosprávného celku na stanovený účel v souladu s § 47 odst. 4 vyhlášky 500/2002, kterou se provádí zákon o účetnictví, na investiční akce, které jsou uvedeny v důvodové zprávě.

Termín kontroly: leden 2009

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


4. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2009 – 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  928/12/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozpočtový výhled  Karlovarského kraje pro období let 2009 - 2014

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  929/12/08

- bere na vědomí 

	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR

Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  usnesení v následujícím znění:

	Zastupitelstvo Karlovarského kraje

schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:

I.	Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

	úhrn příjmů Karlovarského kraje 	2 092 093 tis. Kč 
financování	 863 860 tis. Kč

	úhrn výdajů Karlovarského kraje 	2 888 953 tis. Kč 
	splátka jistiny úvěru	67 000 tis. Kč
výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:

Odbor
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Příspěvkové organizace
Provoz. přísp.  Invest.přísp.
Výdaje celkem
Zastupitelstvo 
41 760



41 760
Kancelář ředitele úřadu
163 690



 163 690
Vnitřních záležitostí
27 347
1 000


28 347
Regionálního rozvoje
3 282
6 045
13 185

22 512
Dopravy a silnič. hospodář.
307 201

389 676
90 000
786 877
Život.prostředí a zemědělství
4 696
2 000


6 696
Kultury, pam. péče, láz. a CR
8 360

84 947
4 000
97 307
Sociál. věcí 
6 889
400
20 178
16 822
44 289
Zdravotnictví
23 268
24 000
179 000
7 000
233 268
Školství,mládeže a tělových.
10 400
500
201 238
34 397
246 535
Investic a grant. schémat
2 396
83 000


85 396
Krizového řízení
1 900
480


2 380
Informatiky
14 037
7 500


21 537
Majetkoprávní
585



585
Ekonomický
30 895
3 000


33 895
Správ. agend, dozoru. a KŽÚ
1 800



1 800
Příspěvky cizím subjektům dle jednotlivých odborů





Zastupitelstvo
1 841



1 841 
v tom přísp Asociaci krajů
700



700
Regionálního rozvoje
5 212 
40 077


45 289
Dopravy a silnič. hospodář.
400



400
Život.prostředí a zemědělství
17 130
10 000


27 130
Kultury, pam. péče, láz. a CR
21 686



21 686
v tom jmenovitě na akce





Mezinárodní film. festival
3 000



3 000
Mezinár. jazzový festival
150



150
Festival uprostřed Evropy
650



650
Mezinárodní  pěvecké centrum
200



200
Sociál. věcí 
5 670



5 670
Zdravotnictví
253



253
Školství, mládeže a tělových.
10 500



10 500
Krizového řízení
350
5 100


5 450
Projekty EU (PRK) dle jednotlivých odborů





Regionálního rozvoje
38 101
81 912


120 013
Dopravy a silnič. hospodář

154 500


154 500
Kultury, pam. péče, láz. a CR
13 228
83 565


96 793
Sociál. věcí

15 445


15 445
Zdravotnictví

7 181


7 181 
Školství, mládeže a tělových
2 500
388 628


391 128 
Informatiky

28 800


28 800
	údaje v tis. Kč	

II. Přesuny 
mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných 
či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) 
a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v příloze 
č. 1, která je obsažena v důvodové zprávě
v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje
mezi kapitolami (odbory) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje

III.	 Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 
	
	k rozpočtům obcí v celkové výši 	   306 289 tis. Kč 
		 
	zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů k provádění rozpočtových změn takto:


Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů, státních fondů ČR Karlovarskému kraji 
a zabezpečit jejich maximální využití s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti.

Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje včetně fondu budoucnosti (EU), fondu vodohospodářských havárií, fondu na podporu nestátních neziskových organizací, krizového účtu, fondu řízení likvidity Karlovarského kraje a fondů zřízených za účelem zajištění financování projektů z fondů EU, a to za předpokladu:

- že nedojde ke změně salda příjmů a výdajů rozpočtu Karlovarského kraje, s výjimkou zapojování finančních prostředků z úvěru (financování), v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů.

III. Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací,   
a to z rozpočtové rezervy s výjimkou rozpočtových změn týkajících se použití fondu rezerv a rozvoje, jehož použití je vyhrazeno Zastupitelstvu Karlovarského kraje. 

	ukládá


Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace a obce ve  správním obvodu kraje
Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání
hejtmanovi Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Odepsání nákladů na zmařenou investici – Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  930/12/08

- souhlasí s odpisem nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov ve výši 205.016,- Kč

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace


7. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  931/12/08

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Perninku změnu účelu použití:

části investičního příspěvku ve výši 104.574,-- Kč ze schválené investiční akce „Pořízení náhradního zdroje elektrické energie“ na investiční akci s názvem „Stavební úpravy k vybudování jednolůžkových pokojů“
investičního příspěvku ve výši 100.000,-- Kč ze schválené investiční akce „Oprava vnitřní kanalizace – havarijní stav“ na investiční akci s názvem „Stavební úpravy k vybudování jednolůžkových pokojů“

Zodpovídá: Ing. Jiřina Hlavanová, ředitelka Domova pro seniory v Perninku


8. Nařízení odvodu zřizovateli pro příspěvkovou organizaci Sociální služby, Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  932/12/08

- schvaluje snížení příspěvku na provoz v roce 2008 o 1.250.000,-- Kč 

- ukládá příspěvkové organizaci Sociální služby, Kynšperk nad Ohří v souladu s § 28 odst. 4 a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění odvod ve výši 1.250.000,-- Kč

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Jmenování členů hodnotící komise pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka programových produktů kancelářského software, technologických a serverových programových produktů, přístupových licencí k těmto produktům a služeb technické podpory“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  933/12/08

- jmenuje členy hodnotící komise a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka, 
pro veřejnou zakázku „Dodávka programových produktů kancelářského software, technologických 
a serverových programových produktů, přístupových licencí k  těmto produktům a služeb technické podpory“:

1. člen:  Mgr. Martin Havel                    1. náhradník:  Ing. Jaroslav Bradáč
2. člen:  Ing. Petr Navrátil		2. náhradník:  pan Miloslav Čermák
3. člen:  Mgr. Jaroslav Borka		3. náhradník:  Ing. Eva Valjentová
4. člen:  MUDr. Berenika Podzemská	4. náhradník:  PaedDr. Vratislav Emler
5. člen:  Ing. Ivan Kocmich		5. náhradník:  Bc. Bedřich Kořínek

Termín kontroly:  únor 2009

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


10. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  934/12/08

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Merklín ve výši 16 000,- Kč, město Mariánské Lázně ve výši 88 000,- Kč, obec Potůčky  ve výši 19 000,- Kč, město Březová u Sokolova ve výši 19 000,- Kč a Sdružení centrální Krušnohoří ve výši  192 000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu

Termín kontroly:  leden 2009

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


11. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  935/12/08

- souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace a s poskytnutím dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši  12 289 000,- Kč z toho: 

Neinvestiční dotace	
Transfer na činnost Úřadu Regionální rady – způsobilé výdaje
2 213 000,- Kč
Transfer na činnost Úřadu Regionální rady – nezpůsobilé výdaje
1 799 000,- Kč
Transfer na spolufinancování projektů ROP
500 000,- Kč
Neinvestiční dotace celkem 
4 512 000,- Kč  

Investiční dotace	
Transfer na činnost Úřadu Regionální rady – způsobilé výdaje
294 000,- Kč
Transfer na činnost Úřadu Regionální rady – nezpůsobilé výdaje
83 000,- Kč
Transfer na spolufinancování projektů ROP
7 400 000,- Kč
Investiční dotace celkem 
7 777 000,- Kč  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu

Termín kontroly: únor 2009

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


12. Program obnovy venkova pro rok 2008 - změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  936/12/08

- souhlasí se změnou parametrů akce obce Okrouhlá, na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D 440/2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu parametrů akce obce Okrouhlá,  
na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 2 
ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D 440/2008

Termín kontroly: leden 2009 

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


13. Projekt „Cyklostezka Ohře – Linie A“ – schválení Smlouvy o partnerství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  937/12/08

- souhlasí  s návrhem Smlouvy o partnerství a spolupráci  mezi Karlovarským krajem a Městem Loket

- souhlasí s návrhem Smlouvy o partnerství a spolupráci  mezi Karlovarským krajem a Městem Sokolov

- souhlasí  s návrhem Smlouvy o partnerství a spolupráci  mezi Karlovarským krajem a Městem Cheb

- schvaluje návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Loket

- schvaluje návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Sokolov

- schvaluje návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Cheb

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Loket

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Sokolov

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Cheb

Termín kontroly: únor 2009

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


14. Projekt „Cyklostezka Ohře – Linie A“ – schválení finančního krytí projektu a podání žádosti

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.  


15. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  938/12/08

- souhlasí s předloženými Pravidly pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na podporu územně plánovací činnosti obcí pro rok 2009 - 7. změna

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje – 7. změnu ke schválení 

Termín kontroly: leden 2009

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


16. Návrh na udělení dotací pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje 
– II. kolo 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  939/12/08

- souhlasí s uvedeným návrhem rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje v roce 2008 – II. kolo a s předloženým dodatkem č. 1 smlouvy D 614/2008 ze 17.6.2008 
pro obec Valy, které již byla poskytnuta dotace v I. kole ze stejného dotačního titulu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované rozdělení dotací ke schválení 

č.
Obec/Město
Pořizovaná dokumentace
DOTACE
v II. kole
celkem (tis. Kč)
1
Dolní Rychnov
Změna č. 2 ÚPN SÚ*: úprava před řízením a úprava před vydáním 
0,000
2
Hazlov
průzkumy a rozbory v rozsahu ÚAP**
145,000
3
Krásný Les
Změna č. 1 RP*** Damice: návrh, úprava před řízením a úprava před vydáním
35,700
4

Milíkov
digitalizace
38,000
5

Rovná
digitalizace
63,827
6
Stružná
SEA****
36,800
7
Valy
průzkumy a rozbory v rozsahu ÚAP
64,736

Celkem
 
384,063

*         ÚPN SÚ – územní plán sídelního útvaru
**       ÚAP – územně analytické podklady
***     RP – regulační plán
****   SEA – posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí

Termín kontroly:   leden 2009

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


17. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č.: D 969/2008 o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  940/12/08

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č.: D 969/2008 o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: leden 2009

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  941/12/08

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

Termín kontroly: leden 2009

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


19. Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní trolejbusové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  942/12/08

- schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní trolejbusové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: leden 2009

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


20. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
a veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  943/12/08

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravci: Autobusy Karlovy Vary, a.s., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a VV autobusy s.r.o. 
dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě s dopravci: České dráhy, a.s. a  VIAMONT a.s. dle návrhu

Termín kontroly: leden 2009

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


21. Ukončení Smlouvy ev.č.: 123/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s. dohodou k 31.12.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  944/12/08

- souhlasí s nevyhověním žádosti společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s., se sídlem V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611 ve věci ukončení smlouvy ev.č.: 123/2006 o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje ze dne 26.5.2006, ve znění pozdějších dodatků, dohodou

- souhlasí s nevyhověním žádosti společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Sportovní 4, 
360 09 Karlovy Vary, IČ 25332473 ze dne 30.10.2008 o zařazení některých spojů do základní dopravní obslužnosti zaslané v souvislosti se žádostí společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s., se sídlem V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611 ve věci ukončení smlouvy ev.č.: 123/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje ze dne 26.5.2006, ve znění pozdějších dodatků, dohodou

- schvaluje znění textu dopisu společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s., se sídlem V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611 dle návrhu

- pověřuje Mgr. Vladimíra Malého, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství odesláním tohoto dopisu

Termín kontroly: leden 2009

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


22. Schválení Dohody o vzájemné spolupráci a koordinaci při zajištění provozu autobusového nádraží Cheb v období realizace Stavby „Stavba 02-01 - Dopravní terminál Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  945/12/08

- schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci a koordinaci při zajištění provozu autobusového nádraží Cheb v období realizace Stavby „Stavba 02-01 - Dopravní terminál Cheb“ mezi Karlovarským krajem, Městem Cheb a Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

Termín kontroly: únor 2009

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


23. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-03 – Dopravní terminál Mariánské Lázně – projektová příprava“ (Rekonstrukce Nádražního náměstí Mariánské Lázně)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  946/12/08

- schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-03 – Dopravní terminál Mariánské Lázně – projektová příprava“ (Rekonstrukce Nádražního náměstí Mariánské Lázně), ev. číslo smlouvy VZ 039/2008 ze dne 
17.6.2008

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-03 – Dopravní terminál Mariánské Lázně – projektová příprava“ (Rekonstrukce Nádražního náměstí Mariánské Lázně) dle návrhu

Termín kontroly: květen 2009

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  947/12/08

- souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. a příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic dle návrhu

Termín kontroly:  únor 2009

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


25. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - souhlas s uzavřením podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  948/12/08

- souhlasí s uzavřením podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodními společnostmi dle návrhu

Termín kontroly:  leden 2009

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


26. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  949/12/08

- souhlasí s rozdělením příspěvků z Fondu na podporu NNO pro rok 2009 dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO pro rok 2009 dle návrhu 

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


27. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Azylové domy pro jednotlivce pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ a schválení vzoru smlouvy s poskytovateli

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  950/12/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Azylové domy pro jednotlivce, 
pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“. Jako nejvýhodnější pro 1. část – okres Cheb byla vyhodnocena nabídka uchazeče Farní charita Plzeň, se sídlem Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň, 
IČ: 49774034  s nabídkovou cenou 7.894.000,- Kč. Jako nejvýhodnější pro 2. část – okres Sokolov byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov, Fibichova 852, IČ: 27991997 s nabídkovou cenou 9.192.000,- Kč. Na 3. část zakázky – Karlovy Vary nebyla předložena žádná nabídka.

- schvaluje vzor smlouvy o poskytování sociálních služeb, doplněny budou pouze specifické údaje vyplývající z vysoutěžené zakázky u každého poskytovatele

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže - Farní charitou Plzeň s nabídkovou cenou 7.894.000,- Kč a Pomocí v nouzi, 
o. p. s. s nabídkovou cenou 9.192.000,- Kč po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: březen 2009

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


28. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Azylové domy pro ženy s dětmi pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  951/12/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Azylové domy pro ženy s dětmi, 
pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“. Jako nejvýhodnější pro 1. část – okres Cheb byla vyhodnocena nabídka uchazeče Farní charita Aš, se sídlem Mikulášská 9, 352 01 Aš, IČ: 64839991 s nabídkovou cenou 6.167.123,- Kč. Jako nejvýhodnější pro 2. část – okres Sokolov byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov, Fibichova 852, IČ: 27991997 s nabídkovou cenou 4.806.000,- Kč. Jako nejvýhodnější pro 3. část zakázky -  Karlovy Vary byla vyhodnocena nabídka uchazeče Farní charita Karlovy Vary, se sídlem Svobodova 743/12, Karlovy Vary, 
IČ: 49753053 s nabídkovou cenou 6.100.000,- Kč.

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže - Farní charitou Aš s nabídkovou cenou 6.167.123,- Kč, Pomocí v nouzi, o. p. s. s nabídkovou cenou 9.192.000,- Kč a Farní charitou Karlovy Vary s nabídkovou cenou 6.100.000,- Kč, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: březen 2009

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


29. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Domy na půl cesty pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  952/12/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Domy na půl cesty pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“. Na 1. část zakázky – okres Cheb nebyla předložena žádná nabídka. Jako nejvýhodnější pro 2. část – okres Sokolov byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., 
se sídlem Sokolov, Fibichova 852, IČ: 27991997 s nabídkovou cenou 5.781.000,- Kč. Pro 3. část zakázky – Karlovy Vary byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka uchazeče Farní charita Karlovy Vary, se sídlem Svobodova 743/12, Karlovy Vary, IČ: 49753053 s nabídkovou cenou 5.871.000,- Kč.

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže - Farní charitou Karlovy Vary s nabídkovou cenou                                     5.871.000,- Kč a Pomocí v nouzi, o. p. s. s nabídkovou cenou 5.781.000,- Kč po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: březen 2009

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


30. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Sociálně terapeutické dílny  pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  953/12/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Sociálně terapeutické dílny pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“. Jako nejvýhodnější pro 1. část veřejné zakázky – okres Cheb byla vyhodnocena společná nabídka dvou uchazečů Chráněné dílny Joker, o. s., se sídlem Karlova 392/17, 352 02 Cheb, IČ: 26656892 a 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR, se sídlem Lestkov 184, 
IČ: 68782004 s nabídkovou cenou 18.975.600,- Kč. Jako nejvýhodnější pro 2. část – okres Sokolov byla vyhodnocena nabídka uchazeče Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. se sídlem Školní 737, Chodov, 
IČ: 27989364,  s nabídkovou cenou 10.120.000,- Kč. Jako nejvýhodnější pro 3. část – okres Karlovy Vary,  byla vyhodnocena nabídka uchazeče  Farní charita Karlovy Vary, se sídlem Svobodova 743/12, Karlovy Vary, IČ: 49753053 s nabídkovou cenou 16.093.000,- Kč.

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže – Chráněnými dílnami Joker, o. s.  a 15. Přední hlídkou Royal Rangers 
v ČR s nabídkovou cenou 18.975.600,- Kč, Denním centrem Mateřídouškou, o. p. s. s nabídkovou cenou 10.120.000,- Kč a Farní charitou Karlovy Vary s nabídkovou cenou 16.093.000,- Kč, za předpokladu splnění podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: březen 2009

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


31. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Terénní programy pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  954/12/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Terénní programy pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“. Jako nejvýhodnější pro 1. část zakázky – okres Cheb byla vyhodnocena nabídka uchazeče Kotec, o. s., se sídlem Mariánské Lázně, Boženy Němcové 453/5,  IČ: 26648415, s nabídkovou cenou 16.802.000,- Kč. Jako nejvýhodnější pro 2. část zakázky – okres Sokolov byla vyhodnocena nabídka uchazeče Kotec, o. s., se sídlem Mariánské Lázně, Boženy Němcové 453/5,  
IČ: 26648415, s nabídkovou cenou 23.803.000,- Kč. Jako nejvýhodnější pro 3. část zakázky – okres Karlovy Vary, byla vyhodnocena nabídka uchazeče Občanské sdružení Světlo Kadaň, Husova 1325, Kadaň, IČ:  65650701 s nabídkovou cenou 18.400.000,- Kč.

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže  Kotcem, o. s. s nabídkovou cenou 16.802.000,- Kč pro okres Cheb, 
Kotcem o. s.,  pro okres Sokolov s nabídkovou cenou 23.803.000,- Kč a Občanským sdružením Světlo Kadaň s nabídkovou cenou 18.400.000,- Kč pro okres Karlovy Vary, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: březen 2009

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

32. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nízkoprahová denní centra pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  955/12/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Nízkoprahová denní centra pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“. Na 1. část zakázky – okres Cheb byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka uchazeče Diecézní charita Plzeň, Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň, IČ: 49774034 s nabídkovou cenou 3.151.000,- Kč. Na 2. část zakázky – okres Sokolov byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČ: 27991997 s nabídkovou cenou 2.535.000,- Kč. Pro 3. část zakázky – Karlovy Vary nebyla předložena žádná nabídka.

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže Diecézní charita Plzeň s nabídkovou cenou 3.151.000,- Kč a Pomoc v nouzi, o.p.s. s nabídkovou cenou 2.535.000,- Kč po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

- schvaluje zrušení zadávacího řízení pro 3. část zakázky – okres Karlovy Vary

Termín kontroly: březen 2009

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





33. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  956/12/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“. Na 1. část zakázky – okres Cheb byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka uchazeče Kotec o. s., Boženy Němcové 453/5, 353 01 Mariánské Lázně, 
IČ: 26648415 s nabídkovou cenou  3.813.000,- Kč.  Na 3. část zakázky – okres Karlovy Vary byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka uchazeče Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411 s nabídkovou cenou 3.813.000,- Kč. Na 2. část zakázky – okres Sokolov nebyla předložena žádná nabídka. 

- schvaluje zrušení zadávacího řízení pro 2. část zakázky – okres Sokolov

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže Kotec o.s. s nabídkovou cenou 3 813 000,- Kč a Armádou spásy v ČR s nabídkovou cenou 3 813 000,- Kč po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: březen 2009

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


34. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Podpora samostatného bydlení pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


35. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  957/12/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“. Na 1. část zakázky – okres Cheb byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka uchazeče Kotec o.s., Boženy Němcové 453/5, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 26648415 s nabídkovou cenou 9.294.000,- Kč. Na 2. část zakázky – okres Sokolov byla vyloučena nabídka uchazeče Člověk v tísni, o. p. s., Sokolovská 18, Praha 2, IČ: 25755277 s nabídkovou cenou 9.294.000,- Kč. Na 3. část zakázky – Karlovy Vary nebyla předložena žádná nabídka.

- schvaluje vyloučení nabídky uchazeče na 2. část zakázky – okres Sokolov, Člověk v tísni, o. p. s., Sokolovská 18, Praha 2, IČ: 25755277, z další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek a neúplnosti nabídky

- schvaluje zrušení zadávacího řízení pro 2. a 3. část zakázky – okres Sokolov, okres Karlovy Vary

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže – Kotec o. s. s nabídkovou cenou 9.294.000,- Kč po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: březen 2009

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


36. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  958/12/08

- schvaluje vyloučení jediného uchazeče Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s. z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj“ pro nesplnění zadávacích podmínek a neúplnosti nabídky

- schvaluje zrušení zadávacího řízení „Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj“ z důvodu předložení jediné nabídky uchazeče Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s., která neodpovídala požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci 

Termín kontroly: březen 2009

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


37. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Intervenční centra pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  959/12/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Intervenční centra pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“. Jako nejvýhodnější nabídka pro 1. část zakázky – okres Cheb byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov, Fibichova 852, IČ: 27991997 s nabídkovou cenou 3.939.000,- Kč.  Jako nejvýhodnější pro 2. část – okres Sokolov byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov, Fibichova 852, IČ: 27991997 s nabídkovou cenou 4.014.000,- Kč. Pro 3. část zakázky – Karlovy Vary byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov, Fibichova 852, IČ: 27991997 s nabídkovou cenou 3.939.000,- Kč.

- schvaluje uzavření smluv o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Pomoc v nouzi, o. p. s. s nabídkovou cenou na okres Cheb 3.939.000,- Kč, okres Sokolov 4.014.000,- Kč, okres Karlovy Vary 3.939.000,- Kč, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: březen 2009

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


38. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.12.2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  960/12/08

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 4.12.2008:

  A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
D. 	Předání osvědčení zastupitelům Karlovarského kraje a složení slibu

  1.	Schválení jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro volební období 2008-2012 
	a 	informace o kompetencích rady kraje
2.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.10.2008 a 18.12.2008
3.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 18.12.2008
4. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
5. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
6.	Volba členů výboru pro národnostní menšiny 
  7.	Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2009 - 2014
  8.	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu 	ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
  9.	Rozpočtové změny
10.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008
11.	Informace o dotacích ve školství v roce 2008
12.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Fotbalový klub Baník Sokolov a.s. a smlouva o poskytnutí příspěvku pro Fotbalový klub Baník Sokolov a.s.
13.	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
14.	Program obnovy venkova pro rok 2008 - změna v realizované akci
15.	Program obnovy venkova pro rok 2008 - změna v realizované akci obce Okrouhlá
16.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2009 
17.	Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
18.	Návrh na udělení dotací pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti 	obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje 
	– II. kolo
19.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru 	regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2009
20.	Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
21.    Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO v roce 2009
22.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Boží Dar 
a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Boží Dar do majetku Karlovarského kraje
23.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Luby 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Luby do majetku Karlovarského kraje
24.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/19833 včetně pozemkových parcel, mostu ev. č. 19833-1, součástí a příslušenství v k.ú. Milhostov 
u Mariánských Lázní
25.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/21023 včetně pozemkových parcel, součástí a příslušenství v k.ú. Paseka u Březové
26.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Kaceřov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Kaceřov do majetku Karlovarského kraje
27.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje –  části pozemkové parcely č. 5/1 
a č. 17  v  k.ú. Chranišov
28.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové parcely č. 2888 v k.ú. Dražov
29.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina
30.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 879 v  k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu
31.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. st. 208/2 v k.ú. Stříbrná
32.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavby bývalé čistírny odpadních vod, včetně části p.p.č. 2404/1 a části p.p.č. 2406/3, vše v k.ú. Nejdek
33.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov – I
34.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov – II
35.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Obci Pomezí nad Ohří – korpus Krista z kříže z kostela sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří
36.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“
37.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel v k.ú. Olšová Vrata
38.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Vodná 
u Bečova nad Teplou
39.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1740/1 v k.ú. Rotava
40.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 465/1, č. 466 a č. 509 v k.ú. Olšová Vrata
41.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 507 v k.ú. Olšová Vrata
42.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 602/11 v k.ú. Velká Hleďsebe
43.	Žádost o schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení
44.	Změna usnesení č. ZK 128/06/08 ze dne 19.6.2008 – Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně staveb, součástí a příslušenství
45.	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací s městem Loket – změna podmínek smlouvy
46.	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
47.	Zrušení usnesení č. ZK 239/11/07 ze dne 8.11.2007 - Projekt „OUT-DOOR - knihovna 	v přírodě“ – Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika
48.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba 	Karlovarského kraje
49.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary
50.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov
51.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice
52.	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
53.	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
54.	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 
55.	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
56.	Zajištění realizace smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 o poskytnutí dotace z rozpočtových 	prostředků Regionální rady regionu Soudružnosti Severozápad na akci „Centrum technického 	vzdělávání Ostrov“
57.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
58.	Příspěvek na EKOKONTEJNERY obcím
59.	Návrh nových Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských 	ekologických akcí
60.	Příspěvek městu Luby na výstavbu kanalizace

61.	Různé
           		          	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


39. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  961/12/08

- bere na vědomí níže uvedené termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2009:

měsíc			RADA		   ZASTUPITELSTVO
LEDEN			 8.,   29.		22.
ÚNOR		  	12.,  26.		-
BŘEZEN		 	  5.,  19.		12.
DUBEN		   	  2.,  23.		16.
KVĚTEN			  7.,  21.		-
ČERVEN	 	  	  4.,  25.		18.
ČERVENEC	  	  9.,  23.		-
SRPEN			 13.			-
ZÁŘÍ		  	  3.,  24.		17.
ŘÍJEN		  	  8.,  22.		-
LISTOPAD		  5.,  26.		-
PROSINEC	  	  3.,  17			10.

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


40. Odvolání a jmenování předsedů a členů komisí Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  962/12/08

podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších změn 
a doplňků

- odvolává stávající předsedy a členy komisí Rady Karlovarského kraje

- jmenuje nové předsedy a členy komisí Rady Karlovarského kraje v tomto složení:

	Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch 
	předseda: 	Petr Kuliš (ČSSD)
členové:	Ing. Oldřich Kalenda (ČSSD)
				Jiří Novák (ČSSD)
				PhDr. Oleg Kalaš (KSČM) 
				PhDr. Mgr. Zdeněk Musil (KSČM)
				Libor Balák (Doktoři)
				Ing. Marek Poledníček (KKK)
				Ing. Karel Jakobec (ODS)
				Petr Masák (Alternativa)

	Komise pro posuzování žádostí o financování ze státního rozpočtu 
	předseda:	Ing. Václav Jakubík (KSČM)
členové:	Ladislava Dubcová (ČSSD) 
		Ing. Jiří Novák	(ČSSD)
		Ing. Vladimír Benda (ČSSD)
				Ing. Eliška Stránská (KSČM)
				Tomáš Nováček (Doktoři)
				Jana Křížová (KKK)
				René Bolvari (ODS)
				Ing. Jiří Kotek (Alternativa)
	
	Komise dopravní 
	předseda: 	Ing. Tomáš Svoboda (ČSSD)
		členové : 	Pavel Kroupa (ČSSD)
				Blanka Zouharová (ČSSD)
				Josef Murčo (KSČM) 
				JUDr. Václav Sloup (KSČM)
				Ing. Zdeněk Suchan (Doktoři)
				Zdeněk Lakatoš (KKK)
				Ing. Petr Keřka (ODS)
				Ljubo Fistr (Alternativa)

	Komise pro tělovýchovu a sport 
	předseda: 	Antonín Lebeda (ČSSD)
		členové: 	Ing. František Nečekal (ČSSD) 
				Jiří Dietz (ČSSD)
				Miloslav Strnad (KSČM) 
				Petr Šikýř (KSČM)
				Mgr. Radka Hodačová (Doktoři)
				Zdeněk Havel (KKK)
				Jiří Vaněček (ODS)
				Martin Dědič (Alternativa)

	Komise pro vnější vztahy 
	předseda: 	Václav Černý (KSČM)
členové:	Václav Veselý (ČSSD) 
		Oldřiška Dítětová (ČSSD) 
		Markéta Wernerová (ČSSD)
				Štefan Varga (KSČM)
				MUDr. Jana Kašparová (Doktoři)
				Miroslav Egert (KKK)
				Ing. Michal Pospíšil (ODS)
				Viktor David (Alternativa)

	Komise pro likvidaci nepotřebného majetku 
	předseda: 	Václav Mleziva (ČSSD)
členové: 	Bohumil Petrach (ČSSD)
				Jiřina Skálová (ČSSD)
				Ing. Vojtěch Skopový (KSČM) 
				Anna Klímová (KSČM)
				Ing. Jaroslav Špička (Doktoři)
				Miroslav Volf (KKK)
				Stanislav Pochman (ODS)
				Jiří Brož (Alternativa)

	Komise pro životní prostředí 
	předseda: 	RNDr. Pavel Vanoušek (ČSSD)
členové: 	Ing. Milan Procházka (ČSSD)
				František Bartoň (ČSSD)
				Barbora Vojtová (KSČM) 
				Ing. Ivan Šmat (KSČM)
				Mgr. Vladimír Melichar (Doktoři)
				RNDr. Petr Rojík, Ph.D. (KKK)
				Ing. Luboš Orálek (ODS)
				RNDr. Jaroslav Růžička (Alternativa)

Krajské protidrogové komise
	předseda: 	Ivan Zajíc
		členové: 	PhDr. Květoslava Nová
				MUDr. Karel Moravec
				por. Bc. Jaroslav Pakosta
				Pavel Torma Jalůvka
				Dana Janurová
				MUDr. Jitka Landová
				JUDr. Michaela Jasová
				plk. Mgr. Milan Kubíček

- ukládá Ing. Marii Tomsové, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu zajistit plnění tohoto usnesení 
po technické stránce

Termín kontroly: únor 2009

Zodpovídá: 	Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele
		Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


41. Jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje a kompetence rady kraje pro volební období 2008-2012 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  963/12/08

- souhlasí, na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 267/11/08, s předložením podkladů pro projednání jednacího řádu a kompetencí rady kraje uvedených v příloze 1 až 3 Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jednání dne 18.12.2008

- bere na vědomí, že do 4.12.2008 neobdržela žádné připomínky politických klubů k jednacímu řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje

- schvaluje návrh změn jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje dle přílohy č. 4, provedených na základě změn zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
	           
Termín kontroly: leden 2009			

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


42. 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  964/12/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 84/3, č. 84/4 a č. 146/1 v k.ú. Loučky
u Lokte, silnice č. III/2099 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle polohopisného plánu  (umístění inženýrských sítí – elektrické vedení), 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. 737 v k.ú. Kamenice u Březové, silnice č. III/21024 ve prospěch paní Jany Šedivcové dle geometrického plánu č. 138-5303/2008 ze dne 2.10.2008 (umístění inženýrských sítí – elektropřípojka k RD), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1795/1 v k.ú. Krajková, silnice 
č. III/21033 ve prospěch paní Lenky Richterové dle geometrického plánu č. 431-5979/2007 ze dne 19.2.2007 (umístění inženýrských sítí – přípojka kanalizace), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1795/1 v k.ú. Krajková, silnice 
č. III/21030 ve prospěch pana Karla Maška dle geometrických plánů č. 521-90/2008 ze dne 3.11.2008 
a č. 520-89/2008 ze dne 3.11.2008 (umístění inženýrských sítí – přípojka kanalizace a plynu 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. 242/1 v k.ú. Cheb, silnice č. II/606 
a k silničnímu pozemku p.č. 2372/4 v k.ú. Cheb, silnice č. III/2148 ve prospěch České  republiky – Ministerstvo vnitra a ČD – Telematika, a.s., dle geometrického plánu č. 3506-71/2006 ze dne 26.10.2006  (umístění inženýrských sítí – uložení telekomunikačního kabelu – připojení objektu MV 
na síť ČDT - Cheb), a to za celkovou jednorázovou úhradu 85.966,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005. 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 3522/1 v k.ú. Aš, silnice č. II/217 
ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 2992-3105/2008 ze dne 4.8.2008 (umístění inženýrských sítí – vodovodní potrubí), 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:  leden 2009

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


43. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 435 
v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  965/12/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 435 o výměře 79 m2 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako prodávající na straně jedné) a panem Jiřím Plškem, trvale bytem Modenská 294/16, PSČ 360 07 Karlovy Vary - Doubí (jako kupující na straně druhé) za cenu 70,13 Kč/m2, tj.  5.540,- Kč + 2.200,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 844,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 9.084,- Kč, za předpokladu, že 
do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 5.1.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Jiřího Plška

- 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:  březen 2009

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


44. Záměr kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi 
ve vlastnictví manželů Pěnkavových

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  966/12/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje, 
(tj. pozemková parcela č. 597/4 o výměře 2542 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice) s nemovitostí 
ve vlastnictví paní Jany Pěnkavové, (tj. část pozemkové parcely č. 366/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 827-58/2008 z původní pozemkové parcely č. 366/6 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 366/27 o výměře 1593 m2, vše v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice) a s nemovitostí ve společném jmění manželů Zdeňka a Jany Pěnkavových (tj. část pozemkové parcely č. 462/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely 
č. 462/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 462/13 o výměře 949 m2, 
vše v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice), formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako první směňující „A“ na straně jedné) a panem Zdeňkem Pěnkavou a paní Janou Pěnkavovou, oba trvale bytem Luční 629, PSČ 351 24 Hranice (jako druhý směňující „B1“ na straně druhé) a paní Janou Pěnkavovou, trvale bytem Luční 629, PSČ 351 24 Hranice (jako třetí směňující „B2“ na straně třetí) 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedenou nemovitost 
ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 5.1.2009, nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí

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

Termín kontroly:  březen 2009

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

45. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2306/7, k.ú. Aš ve prospěch J. Podobajla, 
R. a R. Schwalbových

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  967/12/08

- schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 2306/7, k.ú. Aš, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, a umožňuje přístup k nemovitostem ve spoluvlastnictví Jiřího Podobajla, Rostislava Schwalba a Radislava Schwalba. Věcné břemeno k p.p.č. 2306/7 je zřízeno bezúplatně.

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Gymnázium a střední odborná škola Aš (jako stranou povinnou) a Jiřím Podobajlem, Rostislavem Schwalbem a Radislavem Schwalbem (jako stranou oprávněnou)

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje udělit plnou moc ředitelce příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2306/7, k.ú. Aš

Termín kontroly:  březen 2009

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


46. Zrušení usnesení Rady KK č. 73/02/08, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby Cheb – Klášter – teplovodní napojení na p.p.č. 1792/1, k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  968/12/08

- zrušuje usnesení č. RK 73/02/08 ze dne 7.2.2008 ve znění: 

- Schvaluje uzavření „Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby „Cheb – Klášter – teplovodní napojení“ na p.p.č. 1792/1, k.ú. Cheb, obec Cheb. Smlouva bude uzavřena mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. (jako stranou povinnou) 
a společností TEREA Cheb s.r.o.  (jako stranou oprávněnou). Za omezení vlastnického práva bude povinnému uhrazena finanční náhrada ve výši 41.000,- Kč.
- Ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje udělit předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. plnou moc k uzavření „Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby „Cheb – Klášter – teplovodní napojení“  p.p.č. 1792/1 , k.ú. Cheb.

Termín kontroly: únor 2009

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


47. Záměr Letiště Karlovy Vary s.r.o. prodat movitý majetek – osobní automobil Škoda Favorit

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  969/12/08

- bere na vědomí oznámení záměru společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. prodat movitý majetek – osobní automobil Škoda Favorit v pořizovací hodnotě 202.399,- Kč rok pořízení 1994

- souhlasí s prodejem movitého majetku za částku zjištěnou soudním znalcem

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků získaných prodejem společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na pořízení nového technického vybavení a zařízení letiště

Termín kontroly: únor 2009

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 


48. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1792/1, 1792/3, 2422/5, k.ú. Cheb ve prospěch společnosti TEREA Cheb s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  970/12/08

- schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 1792/1, 1792/3, 2422/5, k.ú. Cheb, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje a na těchto jsou umístěny teplovodní rozvody společnosti TEREA Cheb s.r.o. Věcné břemeno k p.p.č. 1792/1, 1792/3, 2422/5 je zřízeno úplatně za jednorázovou částku stanovenou znaleckým posudkem ve výši 123.800,-- Kč.

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným společností Karlovarská krajská nemocnice a.s. (jako stranou povinnou) a společností TEREA Cheb s.r.o.  (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly:  březen 2009

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


49. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 602/11 v k.ú. Velká Hleďsebe

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  971/12/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 602/11 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Velká Hleďsebe formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi paní Hanou Jantz, trvale bytem Köln, Rath/Heumar, Volberger Weg 8, SRN (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 byla stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 196-5776/2008 D1 ze dne 10.9.2008 ve výši 23.000,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku paní Hany Jantz, do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 215-001 Velká Hleďsebe“.

- 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.
                     

50. Změna části usnesení č. RK 788/10/08 ze dne 2.10.2008 – Úplatné nabytí nemovitostí 
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  972/12/08

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. RK 788/10/08 ze dne 2.10.2008 ve znění:

- 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 tím převést předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Čechových do vlastnictví Karlovarského kraje.
	Zbývající část usnesení č. RK 788/10/08 ze dne 2.10.2008 se nemění       

- 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 Ing. Jozefem Čamborou 
a Ing. Frederikou Čamborovou, oba trvale bytem Lidická 536/79, PSČ 360 20 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné), a tím převést předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Čamborových do vlastnictví Karlovarského kraje
	
Termín kontroly: leden 2009

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


51. Uzavření dodatků č. 11 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
č. 3060239657, dodatku č. 5 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu profesní č. 0005430070

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  973/12/08

- schvaluje uzavření dodatků č. 11 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
č. 3060239657, dodatku č. 5 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu profesní č. 0005430070

Termín kontroly:  leden 2009

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


52. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 3279/2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  974/12/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 3279/2 o výměře 147 m2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a obci Jindřichovice formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Jaroslavou Wurdingerovou, trvale bytem Karlovarská 534, 
PSČ 357 35 Chodov (jako kupující na straně druhé), za cenu 75,10 Kč/m2, tj. 11.040,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 5.579,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč 
na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 19.219,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 5.1.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Jaroslavy Wurdingerové

- 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:  březen 2009

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


53. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 465/1, č. 466 a č. 509 v k.ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  975/12/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 465/1 o výměře cca 147 m2, části pozemkové parcely č. 466 o výměře cca 324 m2 a části pozemkové parcely č. 509 o výměře cca 723 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Ing. Jiřím Dufkem, trvale bytem Olšová Vrata 198, PSČ 360 01 Karlovy Vary (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 byla stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 292-27/2008 ze dne 20.11.2008 ve výši 573.120,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Ing. Jiřího Dufka, do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90 dnů od okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby.

- 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.


54. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 507 v k.ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  976/12/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 507 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Lesní společností Františkovy Lázně, a.s., se sídlem Františkovy Lázně, Nezvalova 34/8, 
PSČ 351 01, IČO 45351902 (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 byla stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 292-27/2008 ze dne 20.11 ve výši 43.200,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Lesní společnosti Františkovy Lázně, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90 dnů od okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby.

- 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.


55. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 227 v k.ú. Březová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  977/12/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 227 o výměře 
0,29 m2, která byla geometrickým plánem č. 345-93/2008 oddělena z původní pozemkové parcely č. 227 a označena jako její díl „b“ v k.ú. a obci Březová formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a panem Adolfem Pažďorou, trvale bytem Hrnčířská 2143/8, PSČ 350 02 Cheb (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 5.1.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Adolfa Pažďory

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

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

Termín kontroly:  březen 2009

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


56. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“
      -     Schválení hodnotící komise a náhradníků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  978/12/08

- jmenuje členy do hodnotící komise a jejich náhradníky:

- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Mgr. Ellen Volavková		- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Jan Prudík			- náhradník: Jana Spirová
- člen: Mgr. Zbyněk Illek		- náhradník: Jan Sokol

Termín kontroly: leden 2009

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


57. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
-     Schválení formy zadávacího řízení
-     Schválení subjektů k obeslání výzvou
-     Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
-     Schválení členů do komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, schválení náhradníků 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  979/12/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu Vizuální prezentace 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 „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

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

- jmenuje členy do hodnotící komise a jejich náhradníky:
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Mgr. Ellen Volavková	- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: PaedDr. Vratislav Emler	- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Jan Prudík			- náhradník: Jana Spirová

Termín kontroly: leden 2009

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


58. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výběr zpracovatele DVD prezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
-     Schválení formy zadávacího řízení
-     Schválení subjektů k obeslání výzvou
-     Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
-     Schválení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, schválení náhradníků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  980/12/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Výběr zpracovatele DVD prezentace v rámci projektu Vizuální prezentace 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 „Výběr zpracovatele DVD prezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

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

- jmenuje členy do hodnotící komise a jejich náhradníky:
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Mgr. Ellen Volavková	- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: PaedDr. Vratislav Emler	- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Jan Prudík			- náhradník: Jana Spirová

Termín kontroly: leden 2009

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


59. Smlouva o zajištění služeb a provozu veletržní expozice v rámci projektu Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  981/12/08

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění služeb a provozu veletržní expozice v rámci projektu Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o zajištění služeb a provozu veletržní expozice 

Termín kontroly: leden 2009

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


60. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“
	-      Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  982/12/08

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek na akci: „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea  Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“

- člen:  PhDr. Eva Dittertová		- náhradník:  Ing. Květa Kunová
- člen:  Vladimíra Kleslová	                        	- náhradník:  Jana Spirová
- člen:   Jaroslav Votík 			- náhradník:  Ing. Václav Strachoň
- člen:   JUDr. Václav Sloup		- náhradník:  Ing. Václav Jakubík
- člen:   Ing. Radomil Gold		     	- náhradník:  Ing. Karel Jakobec
- člen:   Jakub Pánik			- náhradník:  Ing. Petr Navrátil
- člen:   Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	- náhradník:  Jana Křížová

Termín kontroly: leden 2009 

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


61. Opakované uložení smluvní pokuty za porušení povinnosti příjemce příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007 
a rozhodnutí o vrácení příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  983/12/08

- ukládá v souladu s čl. VI. odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007 příjemci za opakované porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti smluvní pokutu v celkové výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských)

- souhlasí s vrácením příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 na základě smlouvy č. D 815/2007 příjemci – Vladimíru Holovskému, a to v celkové výši poskytnutého příspěvku, tj. 100 000,- Kč

Termín kontroly: leden 2009

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


62. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – změna organizačního řádu a stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


63. Změna usnesení č. RK 820/10/08 – Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  984/12/08

- mění své usnesení č. RK 820/10/08 ze dne 2. října 2008, kterým schválila s účinností od 1. listopadu 2008 změnu 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 v tom smyslu, že schvaluje účinnost 
od 1. ledna 2009 a zároveň schvaluje i změnu dodatku ve smyslu důvodové zprávy 

- 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


64. Změna usnesení č. RK 819/10/08 – Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  985/12/08

- mění své usnesení č. RK 819/10/08 ze dne 2. října 2008, kterým schválila s účinností od 1. listopadu 2008 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov spočívající 
ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci svěřen k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, včetně vydání dodatku dle návrhu v tom smyslu, že schvaluje účinnost od 1. ledna 2009 

- 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: březen 2009

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


65. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  986/12/08

- souhlasí s účinností od 1. ledna 2009 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci svěřen k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a rozšíření doplňkové činnosti o oblast Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor činnosti 72) dle návrhu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedené změny 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


66. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  987/12/08

- schvaluje s účinností od 1. září 2009 nový obor vzdělání 53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka, denní forma vzdělávání s nejvyšším povoleným počtem 132 studentů ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, za podmínky, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky udělí tomuto vzdělávacímu programu akreditaci

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2009 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání 
a formách vzdělávání ve středních školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace:

Integrovaná střední škola Cheb
26-52-H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení		denní forma	ze 30 na 90

První české gymnázium v Karlových Varech
79-41-K/401 Gymnázium					denní forma	z 250 na 272 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
65-52-E/001 Kuchařské práce	    			denní forma	ze 125 na 140 
23-51-E/004 Zámečnické práce a údržba			denní forma	ze   30 na   50
 
- schvaluje změnu nejvyššího povoleného počtu lůžek u domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, ze 38 na 28 lůžek.

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2009 nové místo, kde se uskutečňuje vzdělávání střední školy a služby školního polesí, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Střední lesnická škola Žlutice, na adrese 364 52 Žlutice, Chlum u Novosedel 20

- schvaluje s účinností od 1. července 2009 zrušení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, na adrese 352 01 Aš, Kotkova 15

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2009 zrušení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, na adrese 358 01 Kraslice, Pod Nádražím 502

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2009 zrušení místa, kde se uskutečňují služby domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb, na adrese 350 11 Cheb, Komenského 29

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2009 změnu v zápisu čísla popisného v adrese místa uskutečňování služeb školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Mariánské Lázně, 
z 353 01 Mariánské Lázně, Palackého 101 na 353 01 Mariánské Lázně, Palackého 191/101

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2009 změnu v zápisu adresy bydliště ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

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

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

Termín kontroly: červen 2009

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


67. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  988/12/08

- bere na vědomí skutečnost, že PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, byl s účinností od 13. listopadu 2008 zvolen do funkce dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, a to na dobu určitou po dobu uvolnění PaedDr. Josefa Novotného pro výkon funkce člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s přípravou a organizací konkursního řízení 
 
Termín kontroly:  březen 2009 

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


68. Projednání usnesení schválených Radou Karlovarského kraje dne 2.10.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  989/12/08

- bere na vědomí usnesení č. RK 824/10/08 ze dne 2. 10. 2008, ve kterém souhlasila a zastupitelstvu kraje doporučila ke schválení finanční 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 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení původní znění usnesení

- bere na vědomí usnesení č. RK 825/10/08 ze dne 2. 10. 2008, ve kterém souhlasila a zastupitelstvu kraje doporučila ke schválení finanční krytí projektu příspěvkové organizace Střední škola Živnostenská Sokolov „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ 
a podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad  pro období 
2007 – 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení původní znění usnesení

- bere na vědomí usnesení č. RK 826/10/08 ze dne 2. 10. 2008, ve kterém souhlasila a zastupitelstvu kraje doporučila ke schválení finanční 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 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení původní znění usnesení

- bere na vědomí usnesení č. RK 829/10/08 ze dne 2. 10. 2008, ve kterém souhlasila a zastupitelstvu kraje doporučila ke schválení finanční krytí přípravné fáze a výsledky 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 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení původní znění usnesení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi Gymnázium Cheb, Střední škola živnostenská Sokolov, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb a Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov předložit materiály pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly:   únor 2009 

Zodpovídá: 	Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace
Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace
Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel příspěvkové organizace
Ing. Zdeňka Kolbasová, statutární zástupce ředitele příspěvkové organizace


69. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich ředitelům 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  990/12/08

- projednala Zprávu o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem dle přílohy zprávy

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za výsledky práce v oblasti vzdělávání 
a výchovy ve školním roce 2007/2008 ve výši dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměn

Termín kontroly:  leden 2009

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


70. Odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  991/12/08

- schvaluje odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou s účinností od 1. ledna 2009 ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s odejmutím osobního příplatku 

Termín kontroly: únor 2009 

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


71. Žádost příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně o povolení úlevy z uloženého odvodu a zaplacení penále

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  992/12/08

- bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
 o povolení úlevy z uloženého odvodu za neoprávněné použití veřejných finančních prostředků z doplňkové činnosti organizace v celkové výši 534.496,- Kč a penále ve výši 1 promile denně, nejvýše však do výše této částky

- schvaluje úlevu z povinnosti zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých veřejných finančních prostředků z doplňkové činnosti organizace

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu projednat s ředitelem příspěvkové organizace způsob úhrady odvodu za neoprávněné použití veřejných finančních prostředků z doplňkové činnosti organizace v celkové výši 534.496,- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady kraje

Termín kontroly:  leden 2009  

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




72. Zajištění realizace smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad na akci „Centrum technického vzdělávání Ostrov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  993/12/08

- bere na vědomí znění Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad na akci „Centrum technického vzdělávání Ostrov“, kterou bude realizovat Střední průmyslová škola Ostrov 

- souhlasí se zajišťováním veškerých závazků, které vyplývají z plnění uzavřené smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad 
na projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ pro Střední průmyslovou školu Ostrov 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizační fáze projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (dále jen „smlouvy o příspěvku“)

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o poskytnutí příspěvku

- souhlasí s uzavřením smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad (dále jen „smlouvy 
o půjčce“)

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o půjčce

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o půjčce

Termín kontroly:  červen 2009  

Zodpovídá:  Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov


73. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  994/12/08

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen:  Jakub P￡nikJakub Pánik			- náhradník: Václav Mleziva
- člen:  Ing. Tomáš Svoboda		- náhradník: Mgr. Jiří Holan
- člen:  JUDr. Václav Sloup		- náhradník: Václav Černý
- člen:  Ing. Luboš Orálek		- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen:  Ing. Pavel Žemlička		- náhradník: Mgr. Stanislav Novotn�Stanislav Novotný
- člen:  Bc. Lubomír Modrovič	- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen:  Jaroslav Votík		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen:  Mgr. Ivo Kováč		- náhradník: Ing. Petr Uhříček
- člen:  Ing. Jiří Strachoň		- náhradník: Ing. arch. Vladimír Kužel

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.


74. Školní statek Cheb - schválení nákupu:
stroje pro přípravu seťového lože LEMKEN - kompaktor 600 kA
traktoru typové řady 5400 s čelním nakladačem a nářadím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  995/12/08

- schvaluje nákup stroje pro přípravu seťového lože LEMKEN – kompaktor 600 v maximální výši 1.300.000,- Kč bez DPH

- schvaluje nákup traktoru o výkonu cca. 90 HP, typové řady 5400, výrobce MF s čelním nakladačem 
a nářadím v maximální výši 1.300.000,- Kč bez DPH

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Ing. Leoše Horčičku, Školní statek Cheb, podpisem kupních smluv dle nabídek

Termín kontroly: září 2009

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace


75. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domov mládeže, výměna stávajícího osobonákladního výtahu“
Schválení formy zadávacího řízení
Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  996/12/08

- mění část usnesení č. RK 359/05/08, ve kterém schválila realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní  jídelny Karlovy Vary“ následovně:

	Schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Domov mládeže, výměna stávajícího osobonákladního výtahu“


- ruší část usnesení č. RK 359/05/08, ve kterém schválila navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“  

- mění část usnesení č. RK 359/05/08, ve kterém schválila hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“ následovně:

	Schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Domov mládeže, výměna stávajícího osobonákladního výtahu“


- mění část usnesení č. RK 359/05/08, ve kterém jmenovala složení komise pro otevírání obálek s nabídkami následovně:

	Jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Mgr. Jan Klikar		      	- náhradník: Ing. Jan Přibyl
- člen: Ing. Radim Adamec          	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
	- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Ing. Radek Havlan

- mění část usnesení č. RK 359/05/08, ve kterém jmenovala složení komise pro hodnocení nabídek následovně:

	Jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: PaedDr. Vratislav Emler	     	- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Josef Murčo      
	- člen: Mgr. Radek Novák	        	- náhradník: Petr Kuliš
- člen: Mgr. Jana Petříková    	            	- náhradník: Milan Matějka
- člen: Ing. Martina Klánová		- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen: Mgr. Jan Klikar 		       	- náhradník: Ing. Jan Přibyl
- člen: Ing. Radek Havlan		- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- ukládá ekonomickému odboru zajistit financování akce

Termín kontroly:   prosinec 2009 

Zodpovídá: Mgr. Jan Klikar, ředitel příspěvkové organizace 


76. Vyjádření k posudku na dokumentaci záměru „Změna Zvláštního dobývacího prostoru 
Krásno I a těžba“ z hlediska zákona 100/2001 Sb.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  997/12/08

- projednala  posudek k dokumentaci záměru „Změna Zvláštního dobývacího prostoru Krásno I a těžba“ a vydává toto vyjádření: 

Záměr nebude mít z hlediska ochrany ovzduší negativní vliv na blízké i vzdálenější okolí, nejedná 
se o významný zdroj znečišťování ovzduší, který by výrazně ovlivňoval čistotu ovzduší v Karlovarském kraji. 

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


77. Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Biodegradační plocha v areálu sládky TDK Stará Chodovská“, společnosti AQUATEST a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  998/12/08

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Biodegradační plocha v areálu sládky TDK Stará Chodovská“, společnosti AQUATEST a.s.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

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


78a) Příspěvek na EKOKONTEJNERY obcím 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  999/12/08

- souhlasí s jednotlivými příspěvky určenými obcím k podpoře zabezpečeného nakládání s nebezpečnými odpady  a doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke  schválení  dle návrhu

Dovybavení  měst a obcí prostředky na shromažďování odpadů
„ekokontejnery“

obec

zařízení/prostředek
Kč
1
Milíkov
Jan Benka, Milíkov 1, PSČ 350 01 Cheb
EKOKONTEJNER včetně shromažďovacích prostředků
140 000,- 
2
Otovice
Stefana Švecová, Hroznětínská 130, 362 32 Otovice
IČ: 00573272
EKOKONTEJNER včetně shromažďovacích prostředků
140 000,-
3
Verušičky
Petr Kvasnička, Verušičky 5, PSČ 364 56
IČ: 00255131
EKOKONTEJNER včetně shromažďovacích prostředků
140 000,-

Termín kontroly:    srpen 2009

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


78b) Poskytnutí finančních darů jako odměn za umístění v soutěži obcí „Liga odpadů 2008“ oceněným obcím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1000/12/08

- schvaluje poskytnutí finančních darů jako odměn za umístění v soutěži obcí „Liga odpadů“ oceněným obcím v následující výši:

Obec
Částka v Kč
Umístění v kategorii
Kategorie
Tuřany
60 000,-
I. místo
Obce do 1000 obyvatel
Zádub-Závišín
30 000,-
II. místo
Obce do 1000 obyvatel
Libá
10 000,-
III. místo
Obce do 1000 obyvatel
Plesná
60 000,-
I. místo
Obce nad 1000 obyvatel
Karlovy Vary
30 000,-
II. místo
Obce nad 1000 obyvatel
Chodov (u Sokolova)
10 000,-
III. místo
Obce nad 1000 obyvatel

- schvaluje návrh vzorové darovací smlouvy ve znění dle návrhu

Termín kontroly:   březen 2009

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


78c) Příspěvek městu Luby na výstavbu kanalizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1001/12/08

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.000.000,- Kč městu Luby na výstavbu kanalizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000.000,- Kč městu Luby na výstavbu kanalizace

- schvaluje návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a Městem Luby

Termín kontroly: únor 2009

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


78d) Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Fotbalový klub Baník Sokolov a.s. 
a smlouva o poskytnutí příspěvku pro Fotbalový klub Baník Sokolov a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1002/12/08

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

	poskytnutí  příspěvku  z  rozpočtu  Karlovarského  kraje  Fotbalovému klubu Baník v Sokolově o.s. ve  výši 800.000,-- Kč na spolufinancování akce Výstavba minihřiště na 3. ZŠ v Sokolově jako podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Fotbalovému klubu Baník Sokolov o.s. v navrhovaném znění

Termín kontroly: leden 2009  

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


78e) Dodatek č. 1  smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění realizace přípravné fáze projektu „Euroklíč“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1003/12/08

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR na zajištění realizace přípravné fáze projektu „EUROKLÍČ“ 

Termín kontroly: únor 2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


78f) Schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary 
– III. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1004/12/08

- schvaluje Dodatek smlouvy č. 5 na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem Stavby silnic a železnic, a.s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4, sdružených pod názvem „Sdružení letiště Karlovy Vary – III. etapa“

- schvaluje uzavření Dodatku smlouvy č. 5 na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem Stavby silnic a železnic, a.s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4, sdružených pod  názvem „Sdružení letiště Karlovy Vary – III. etapa“
 
Termín kontroly: únor 2009

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


78g) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací s městem Loket – změna podmínek smlouvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1005/12/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu podmínek smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy darovací, týkající se bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Loket, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 641/08/08 ze dne 7.8.2008 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 198/09/08 ze dne 18.9.2008

	původní znění čl. II. odst. 1 smlouvy

                   Budoucí dárce se na základě této smlouvy zavazuje, že nejpozději do 60-ti dnů po současném splnění podmínek, a sice po doložení průkazného potvrzení o získání finančních prostředků z EU na opravy předmětného mostu ze strany budoucího obdarovaného 
a po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o vyřazení předmětného mostu a předmětné části silnice ze silniční sítě, uzavře s budoucím obdarovaným darovací smlouvu, kde předmětem této smlouvy bude bezúplatný převod (darování) předmětu daru budoucím dárcem budoucímu obdarovanému.

	původní znění čl. III. odst. 3 smlouvy

                   Pokud z jakéhokoli důvodu nenastanou obě dvě podmínky uvedené v bodě 1 a 2 tohoto článku, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit. Doručením  písemného odstoupení od smlouvy druhé straně se tato smlouva ruší.

	nové znění čl. II. odst. 1 smlouvy
                   Budoucí dárce se na základě této smlouvy zavazuje, že nejpozději do 60-ti dnů po současném splnění podmínek, a sice po doložení průkazného potvrzení o získání minimálně 85% požadovaných finančních prostředků z EU na opravy předmětného mostu ze strany budoucího obdarovaného a po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o vyřazení předmětného mostu a předmětné části silnice ze silniční sítě, uzavře s budoucím obdarovaným darovací smlouvu, kde předmětem této smlouvy bude bezúplatný převod  (darování) předmětu daru budoucím dárcem budoucímu obdarovanému.




	nové znění čl. III. odst. 3 smlouvy
                   Pokud z jakéhokoli důvodu nenastane jedna ze dvou podmínek uvedených v bodě 1 a 2 tohoto článku, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit. Doručením  písemného odstoupení od smlouvy druhé straně se tato smlouva ruší.


- 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 pověřit jej podpisem této smlouvy
	
Termín kontroly: březen 2009

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

78h) Žádost o schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1006/12/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací, v souvislosti s realizací stavby: „Silnice III/00630 Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení a pověřit jej podpisem tohoto návrhu

Termín kontroly: březen 2009

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


78i) Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavby bývalé čistírny odpadních vod, včetně části p.p.č. 2404/1 a části p.p.č. 2406/3, vše v k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1007/12/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej stavby bývalé čistírny odpadních vod, vč. vedlejší stavby přístřešku (stavby nejsou evidovány v katastru nemovitostí), příslušenství, venkovních úprav na p.p.č. 2404/1, části p.p.č. 2404/1 o výměře 1623 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1399-170/2008 z původní p.p.č. 2404/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2404/6, části p.p.č. 2406/3 o výměře 60 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní p.p.č. 2406/3 a označena jako její díl „b“ a přisloučena do nově vzniklé p.p.č. 2404/6, vše v k.ú. Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Léčebnou dlouhodobě nemocných, se sídlem Osvětimská 975, 362 22  Nejdek, IČ 69979821 (jako prodávající 
na straně jedné) a panem Zdeňkem Holíkem, bytem Karlovarská 1068, 362 22  Nejdek (jako kupující 
na straně druhé), za cenu 227.940,-- Kč + 7.000,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,-- Kč 
za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 235.440,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Zdeňka Holíka

Termín kontroly:  březen 2009

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

78j) Změna části usnesení č. RK 434/06/08 ze dne 5.6.2008 – Úplatné nabytí nemovitostí 
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně staveb, součástí a příslušenství v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1008/12/08

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 434/06/08 ze dne 5.6.2008 týkající se kupní ceny ve znění: 

      - souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí 
za cenu 5.270.410,- Kč
      Zbývající část usnesení č. RK 434/06/08 ze dne 5.6.2008 se nemění       

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 128/06/08 ze dne 19.6.2008 týkající se kupní ceny ve znění: 

- Schvaluje úplatné nabytí za cenu 5.270.410,- Kč 
                  Zbývající část usnesení č. ZK 128/06/08  ze dne 19.6.2008 se nemění

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí za cenu cca 6.270.410,- Kč s tím, že částka ve výši 5.270.410,- Kč bude kryta ze státního rozpočtu dle Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém 
a Karlovarském kraji a částka v maximální výši do 1.000.000,- Kč bude poskytnuta Krajské správě 
a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci městem Sokolov jako finanční příspěvek 
	
Termín kontroly: březen 2009

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

78k) Smlouva o dílo na akci „Tipy na výlety v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1009/12/08

- schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Tipy na výlety v Karlovarském kraji“ 

- pověřuje Jana Prudíka, pověřeného k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu podpisem této smlouvy

Termín kontroly: únor 2009

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


78l) Změna usnesení č. RK 829/10/08 – 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  1010/12/08

- mění usnesení č. RK 829/10/08 ze dne 2. října 2008, kterým doporučila 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 a 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, v tom smyslu, že 

	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Ing. Zdeňku Kolbasovou 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 


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Ing. Zdeňku Kolbasovou 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 připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: leden 2009

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




