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15.12.2008		Strana 1 (celkem 20)
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

ze 4. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 15. prosince 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:03 do 11:28 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel (do 11:28), Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (do 11:15 hodin) (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, p. Pánik
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková
 

Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
	  
1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.11.2008                    RK 1011/12/08
      a 4.12.2008
  2.    Příprava pracovního týmu určeného ke zpracování koncepce zdravotnictví kraje      RK 1012/12/08
  3.    Zřízení energetické komise Rady Karlovarského kraje a jmenování předsedy           RK 1013/12/08
 4.	Zmocnění vedoucího odboru investic a grantových schémat zastupováním               RK 1014/12/08
Karlovarského kraje jako   zprostředkujícího subjektu při podepisování 
dokumentace v rámci realizace globálních grantů operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně projektů Technické pomoci  
  5.    Rozpočtové změny                                                                                                        RK 1015/12/08
  6.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Müller Production s.r.o.   RK 1016/12/08
a smlouva o poskytnutí příspěvku pro Müller Production s.r.o.
  7.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov           RK 1017/12/08
pro seniory „Skalka“ v Chebu
8.   	Schválení navýšení příspěvku na provoz v roce 2008 pro příspěvkovou organizaci    RK1018/12/08
Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu
 9.    Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení          RK 1019/12/08
         obětí nacismu
10.    Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Územní studie horských oblastí    RK 1020/12/08
	Karlovarského kraje“
11.	 Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje                                     RK 1021/12/08
12.	 Revokace části usnesení a doplnění usnesení č. RK 604/08/08 projekt 	RK 1022/12/08
„Dopravní terminál Sokolov“ -  schválení finančního krytí, schválení smlouvy         
o partnerství a spolupráci
13.	 Schválení smlouvy o partnerství na projektu „Dopravní terminály Karlovarského     RK 1023/12/08 
 kraje“ mezi Karlovarským krajem a Českými dráhami, a.s.
14.	 Analýza stavu drogové scény Karlovarského kraje – závěrečná zpráva	RK 1024/12/08
15.	 Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková            RK 1025/12/08
parcela č. 535/20 v k.ú. Loket
16.	 Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové           RK 1026/12/08
parcely č. 1003/13 a č. 1310/2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
17.    Prominutí pohledávky za pana Miroslava Lochmana                                         RK 1027/12/08
18.	   Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – nákladní automobil   RK 1028/12/08
   Škoda 706 MTS (výrobce Liaz), ve správě příspěvkové organizace Školní statek 
   Cheb
19.    Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním    RK 1029/12/08
   inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
20.    Změna platu ředitelky příspěvkové organizace - Léčebna dlouhodobě nemocných    RK 1030/12/08 
         v Nejdku
21.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská                      staženo
nemocnice a.s. – Změna    organizačního řádu a stanov Karlovarské krajské 
nemocnice a.s.
22.    Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská                      staženo
nemocnice a.s. - Odvolání  členů   představenstva  a  2 členů  dozorčí rady 
a jejich jmenování,  změna stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
23.	Navýšení příspěvku na provoz Centra substituční terapie z rozpočtu                          RK 1031/12/08
Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví
24.    Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové             RK 1032/12/08
organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
25.    Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009        RK 1033/12/08
na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR
26.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované                  RK 1034/12/08
Karlovarským krajem na rok 2009 pro školy a školská zařízení zřizované krajem
27.    Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované 		  RK 1035/12/08 
Karlovarským krajem na rok 2009 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi
28.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky ,,Centrum       staženo
technického vzdělávání Ostrov - zajištění technického dozoru stavebníka 
a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“
29a)  Výjimka z pravidel pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje           RK 1036/12/08
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2008
29b)  Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:                       RK 1037/12/08
         „Dodávka programových produktů kancelářského software, technologických 
         a serverových programových produktů, přístupových licencí k těmto produktům 
         a služeb technické podpory“
29c)  Dodatek ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 		RK 1038/12/08
  Karlovarského kraje na reprodukci požární techniky jednotky SDH města Ostrov
29d)  Refundace regulačních poplatků Karlovarským krajem				RK 1039/12/08
29e)  Výpověď smlouvy o dílo „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad               RK 1040/12/08
          Karlovarského kraje“ společnosti STRAVBYT, s.r.o.									    
	 



          PaedDr. Josef Novotný v. r.			         PaedDr. Vratislav Emler v. r.
             	hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Mgr. Jaroslava Borku



B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 29 a)	Výjimka z pravidel pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje           
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2008

bod č. 29 b)       	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka          programových produktů kancelářského software, technologických a serverových programových produktů, přístupových licencí k těmto produktům a služeb technické podpory“

bod č. 29 c) 	Dodatek ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 			kraje na reprodukci požární techniky jednotky SDH města Ostrov

bod č. 29 d)  	Refundace regulačních poplatků Karlovarským krajem

bod č. 29 e)      Výpověď smlouvy o dílo „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského    kraje“ společnosti STRAVBYT, s.r.o.	

Stažení:

bod č. 21)         Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. –         Změna organizačního řádu a stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.

bod č. 22)       Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Odvolání členů představenstva  a  2 členů  dozorčí rady a jejich jmenování,  změna stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

bod č. 28) 	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky ,,Centrum  technického vzdělávání Ostrov - zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“
		


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1011/12/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.11.2008 a 4.12.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
2. Příprava pracovního týmu určeného ke zpracování koncepce zdravotnictví kraje      

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1012/12/08

- pověřuje MUDr. Bereniku Podzemskou, uvolněnou členku zastupitelstva, k uzavření dohod konaných mimo pracovní poměr se členy týmu určeného ke zpracování koncepce zdravotnictví kraje, k povolování a schvalování pracovních cest v souvislosti s výše uvedenými dohodami a souhlasí s tím, že dohody konané mimo pracovní poměr uzavírané krajem nebo krajským úřadem nenavyšují limit počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu dle §59, odst. 1 písm. b) zákona č.129/2000 Sb., o krajích

- ukládá Mgr. Martinu Havlovi, náměstkovi hejtmana zajistit finanční prostředky k plnění závazků vyplývajících z dohod konaných mimo pracovní poměr v rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2008 
a 2009

Termín kontroly: 29.1.2009

Zodpovídá: Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana
	      MUDr. Berenika Podzemská, uvolněná členka zastupitelstva


3. Zřízení energetické komise Rady Karlovarského kraje a jmenování předsedy           

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1013/12/08

- zřizuje podle ust. § 59 odst. 1 písm. d) a v souladu s § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Energetickou komisi Rady Karlovarského kraje
 
- jmenuje Ing. Jaroslava Fialu, CSc. předsedou  Energetické komise Rady Karlovarského kraje

- ukládá Ing. Jaroslavu Fialovi, CSc., předsedovi komise, předložit Radě Karlovarského kraje do 31.1.2009 návrh členů komise ke jmenování a Ing. Marii Tomsové, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu, zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce
Termín kontroly: 5.3.2009
Zodpovídá: Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda Energetické komise Rady Karlovarského kraje  	   	        	        Ing.Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


4. Zmocnění vedoucího odboru investic a grantových schémat zastupováním Karlovarského kraje jako zprostředkujícího subjektu při podepisování dokumentace v rámci realizace globálních grantů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně projektů Technické pomoci  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1014/12/08

- zmocňuje vedoucího odboru investic a grantových schémat k zastupování Karlovarského kraje jako zprostředkujícího subjektu navenek při podepisování dokumentace v rámci realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně projektů Technické pomoci 
dle návrhu   
      
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat
5. Rozpočtové změny                                                                                                        

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1015/12/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 339/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 172.000,-- Kč na základě zvýšení odvodu
 z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Domov pro seniory Spáleniště v Chebu. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny této příspěvkové organizaci na krytí zvýšených odpisů ve stejné výši.

Rozpočtovou změnu  č. 340/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000.000,-- Kč zapojením daňových příjmů přijatých nad výši schválenou rozpočtem na rok 2008. Finanční prostředky ve výši 30.000.000,-- Kč budou přiděleny do Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje na zajištění dostatečných finančních prostředků ke krytí neočekávaných výdajů Karlovarského kraje s ohledem na zákon č.261/2007 Sb., 
o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Rozpočtovou změnu č.  341/2008

- zapojení financování z Fondu budoucnosti  ve výši 11.000.000,-- Kč  do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění financování projektu Modernizace letiště Karlovy Vary III. etapa, 2. část, realizovaného v rámci  ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 
3-Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.1-Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního 
a nadregionálního významu

Rozpočtovou změnu č. 342/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 24.000.000,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

Rozpočtovou změnu  č. 343/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  32.314,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu, a to pro Dětský domov Ostrov v částce 
7.957,-- Kč  a Dětský domov Karlovy Vary v částce 24.357,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 344/2008 

- navýšení příjmů a výdajů  Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 305.000,-- 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 neinvestičního příspěvku  příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně na úhradu nákladů souvisejících s výměnou  oken v 1. a 2. patře budovy školy.

Rozpočtovou změnu č. 345/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ±  103.980,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na výplatu odstupného pro pracovníky příspěvkové organizace Karlovarského kraje Dětský domov, mateřskou školu a školní jídelnu Horní Slavkov. 

Rozpočtovou změnu č. 346/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 126.980,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkové organizace zřizované městem Karlovy Vary, a to pro Základní školu jazyků Karlovy Vary, Libušina 1032  ve výši 56.400,-- Kč a Základní školu 1. máje Karlovy Vary ve výši 70.580,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového projektu ve vzdělávání „Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008“.

Rozpočtovou změnu č. 347/2008 

- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 384.063,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvky v rámci 
II. kola dotačního programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ pro obce v Karlovarském kraji (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č.  348/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 1.332.800,-- Kč, které budou použity na  zpracování „Průzkumu trhu podnikatelského prostředí“ a „Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji“

Rozpočtovou změnu č. 349/2008 

- přesun rozpočtových prostředků Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 800.000,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvek pro Fotbalový klub Baník Sokolov o.s. na projekt „Výstavba minihřiště na 3. ZŠ v Sokolově.jako podpora sportovních aktivit dětí a mládeže“.

Rozpočtovou změnu č. 350/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 297.500,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu vlády České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro činnost krajského koordinátora romských poradců v roce 2008 na financování platu 1 zaměstnance včetně povinných odvodů.

Rozpočtovou změnu č. 351/2008

- přesun rozpočtových prostředků Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 100.000,-- Kč. Jedná se o navýšení  neinvestičního příspěvku nestátnímu zdravotnickému zařízení Boženě Kalvasové protialkoholní 
a protitoxikomanická poradna pro mladistvé, rodiče a blízké osoby, Karlovy Vary na provoz Centra substituční terapie.

Rozpočtovou změnu č. 352/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 269.454,98 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu  č. 353/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční prostředky ve výši ± 164.240,-- Kč. Finanční prostředky budou použity na rozšíření zabezpečovacího systému Krajského úřadu Karlovarského kraje v souvislosti s dostavbou patra na garážích.

Rozpočtovou změnu č. 354/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 356.000,-- Kč zapojením příjmů z prodeje dvou osobních automobilů do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje na nákup osobního automobilu pro Krajský úřad Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 355/2008 

- přesun rozpočtových prostředků Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 100.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro Müller Production s.r.o. na akci „Carlsbad Ski Sprint 2008“.

Rozpočtovou změnu  č. 356/2008

-  přesun rozpočtových prostředků Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 45.000,-- Kč. Jedná se o  neinvestiční příspěvek pro nestátní neziskovou organizaci Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje na celoroční činnost organizace v roce 2009. 

Rozpočtovou změnu č. 357/2008

 -  navýšení příjmů a výdajů  Karlovarského kraje o částku 8.289,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji 

Rozpočtovou změnu č. 358/2008

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 420.000,-- Kč z důvodu poskytnutí investiční dotace obcím na ekokontejnery pro shromažďování odpadů

Rozpočtovou změnu č. 359/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 160.250,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkové organizace zřizované obcemi Karlovarského kraje, a to pro Základní školu Františkovy Lázně, Česká 39  ve výši 80.000,-- Kč a 3. základní školu Cheb, Malé náměstí 3 ve výši 80.250,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového projektu ve vzdělávání „Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008“.


Rozpočtovou změnu č. 360/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  ±  1.283.750,-- Kč. Jedná se o posílení prostředků na výplatu finančních odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 361/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.006.685,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k  zajištění rozvojového programu ve vzdělávání „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2008 - 2. kolo“  pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary v částce 73.783,--  Kč a dále pro školy zřizované obcemi Karlovarského  kraje ve výši 932.902,-- Kč (rozpis škol je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 362/2008

- přesun  rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  499.367,33 Kč. Jedná se o přerozdělení finančních prostředků na přímé výdaje vrácených ze škol po obdržení poslední úpravy rozpočtu, a to zejména z důvodu personálních změn. Na základě aktuálních požadavků a potřeby ostatních škol jsou finanční prostředky určeny příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v částce 272.736,-- Kč a školám zřizovaným obcemi v Karlovarském kraji v částce 226.631,33 Kč. Rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy.

Rozpočtovou změnu č. 363/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 90.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách 2. etapa září až prosinec roku 2008, a to pro Svobodnou chebskou školu, základní školu a gymnázium s.r.o. Cheb ve výši 40.000,-- Kč a Soukromou obchodní akademii Podnikatel, spol. s.r.o. Karlovy Vary ve výši 50.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 364/2008

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje do oddělení personálních věcí 
a vzdělávání ve výši  ± 450.000,-- Kč na výdaje z důvodu uzavřených dohod konaných mimo pracovní poměr 
Termín kontroly: 29.1.2009

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


6. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Müller Production s.r.o. a smlouva 
o poskytnutí příspěvku pro Müller Production s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1016/12/08

- schvaluje poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje pro Müller Production s.r.o. 
ve výši 100.000,-- Kč na financování akce Carlsbad Ski Sprint 2008

	schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Müller Production s.r.o. v navrhovaném znění


Termín kontroly: 29.1.2009  

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


7. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1017/12/08

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu změnu účelu použití části investičního příspěvku ve výši 37.200,-- Kč ze schválené investiční akce „Protipožární utěsnění prostupů v elektrorozvaděčích“ na investiční akci s názvem  „Rekonstrukce zdravotně technických instalací“

Zodpovídá:  Jaroslava Štádlerová, ředitelka Domova pro seniory „Skalka“ v Chebu


8. Schválení navýšení příspěvku na provoz v roce 2008 pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1018/12/08

- schvaluje navýšení příspěvku na provoz v roce 2008 o 515.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení obětí nacismu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1019/12/08

- schvaluje neinvestiční příspěvek na rok 2009 pro nestátní neziskovou organizaci Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje ve výši  45 000,- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a nestátní neziskovou organizací Sdružení obětí nacismu dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy 
Termín kontroly: 5.3.2009
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Územní studie horských oblastí Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1020/12/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Územní studie horských oblastí 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 „Územní studie horských oblastí Karlovarského kraje“ 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Vlastimil Veselý	- náhradník: Ing.arch. Jaroslav Jelínek
- člen:  Petr Křenek		- náhradník: Jiří Kalouch 
- člen:  Ing. Irena Šteflová 	- náhradník: Jaroslav Votík

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: Ing. Petr Navrátil	- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Ing. Radomil Gold    - náhradník: Václav Černý
- člen: Ing. Václav Živný 	- náhradník: Mgr. Jana Petříková
- člen: Ing. Jan Horník 	- náhradník: Václav Mleziva
- člen: Vlastimil Veselý	- náhradník: Ing.arch. Jaroslav Jelínek
- člen: Jaroslav Votík	- náhradník: Ing. Irena Šteflová
Termín kontroly: 2.4.2009

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


11. Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje                                      

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1021/12/08

- souhlasí
	s obsahem Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
	s tím, aby odbor regionálního rozvoje a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. zahájily realizaci strategie po jejím schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje 


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
-  schválení Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 
- uložit odboru regionálního rozvoje a Agentuře projektového a dotačního managementu   Karlovarského kraje, p.o. zahájení realizace strategie 
Termín kontroly: 4.6.2009 

Zodpovídá:	Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
                         Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu KK, p. o.


12. Revokace části usnesení a doplnění usnesení č. RK 604/08/08 projekt „Dopravní terminál Sokolov -  schválení finančního krytí, schválení smlouvy o partnerství a spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1022/12/08

- ruší ve smyslu důvodové zprávy stávající část textu uvedeného v usnesení č. RK 604/08/08 ze dne 7.8.2008, bod 6, týkající se závazku Karlovarského kraje k zajištění předfinancování projektu ,,Dopravní terminál Sokolov“ ve znění: 

 	- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Dopravní 	terminál Sokolov“ ve výši 95 % celkových předpokládaných způsobilých nákladů 	z prostředků kraje a ve výši  5 % celkových předpokládaných způsobilých nákladů 	z prostředků Města Sokolov a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 	schválení 

	- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Dopravní 	terminál Sokolov“ ve výši 2,5 % způsobilých výdajů a ve výši 5 % způsobilých výdajů 	z prostředků Města Sokolov a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 	schválení“

Ostatní text zůstává beze změny.

- doplňuje ve smyslu důvodové zprávy v usnesení  č. RK 604/08/08  ze dne 7.8.2008, bod 6, týkající se závazku Karlovarského kraje k zajištění předfinancování Projektu „Dopravní terminál Sokolov“ takto:

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 na projekt „Dopravní terminál Sokolov“ a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí 	se zajištěním finančního krytí na realizaci projektu „Dopravní terminál Sokolov“ 
v  předpokládané výši celkových výdajů tj. 110 000 000Kč a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí 	se zajištěním předfinancovaní projektu „Dopravní terminál Sokolov“ ve výši 100 % celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 110 000 000 Kč a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí se zajištěním spolufinancování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ ve výši 7,5 % způsobilých výdajů  projektu, tj. 8 250 000,- Kč a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 25.6.2009

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


13. Schválení smlouvy o partnerství na projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a Českými dráhami, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1023/12/08

- schvaluje	návrh Smlouvy o partnerství na Projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a Českými dráhami, a.s.

- pověřuje	hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství na Projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a Českými dráhami, a.s.
Termín kontroly: 19.3.2009

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


14. Analýza stavu drogové scény Karlovarského kraje – závěrečná zpráva	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1024/12/08

- bere na vědomí Analýzu stavu drogové scény Karlovarského kraje: závěrečnou zprávu 

Termín kontroly: 23.4.2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


15. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 535/20 v k.ú. Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1025/12/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 535/20 o výměře 78 m2 v k.ú. 
a obci Loket formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) 
a společností 2P REALITY s.r.o., se sídlem Loket, ČSA 239/16, PSČ 357 33, IČ 26375192 (jako kupující na straně druhé) za cenu 92,15 Kč/m2, tj. 7.188,- Kč + 1.900,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 
9.588,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 14.1.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti 2P REALITY s.r.o.

- 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:  23.4.2009

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
                     příspěvkové organizace


16. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely 
č. 1003/13 a č. 1310/2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1026/12/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 1003/13 o výměře 371 m2 
a pozemkovou parcelu č. 1310/2 o výměře 1210 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Lubomírem Krausem a Stanislavou Krausovou, oba trvale bytem Hraniční 51, PSČ 360 10 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé) za cenu 47,39 Kč/m2, tj.  74.930,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 
77.530,-Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tyto pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 14.1.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Krausových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

- 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:  23.4.2009

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
                     příspěvkové organizace


17. Prominutí pohledávky za pana Miroslava Lochmana                                         

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1027/12/08

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky za pana Miroslava Lochmana, B. Němcové 241, 
407 01  Jílové, IČ 104 12 689, ve výši 2.000,-- Kč

Termín kontroly:  29.1.2009

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


18. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – nákladní automobil Škoda 706 MTS (výrobce Liaz), ve správě příspěvkové organizace Školní statek Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1028/12/08

- schvaluje prodej movitého majetku – nákladního automobilu Škoda 706 MTS, výrobce Liaz, 
SPZ 1K4 5861, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Školní statek Cheb (jako prodávající na straně jedné) a společností SYNOM, s.r.o., se sídlem Svobody  32, 350 02 Cheb, IČ 26 37 30 25 (jako kupující na straně druhé) za cenu 83.300,-- Kč, a tím převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí strany s tím, že finanční prostředky ve výši 83.300,-- Kč získané prodejem budou odvedeny do příspěvkové organizace Školní statek Cheb

Termín kontroly: 29.1.2009
Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku Cheb


19. 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 1029/12/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 644/1 v k.ú. Františkovy Lázně, silnice č. III/21325 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 516-251/00 ze dne 9.10.2000 (umístění inženýrských sítí – NTL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
243.768,- Kč dle platných předpisů jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí pro rok 1999 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2137/5 v k.ú. Aš, silnice č. III/02116 
a k silničním pozemkům p.č. 3564/22 a č. 3964 v k.ú. Aš, silnice č. III/21315 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 2855-6089/2007 ze dne 28.6.2007 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce NTL + přípojky), a to za celkovou jednorázovou úhradu 13.500,- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 834/2 v k.ú. Mokřiny, silnice 
č. III/21315 ve prospěch paní Jany Špinarové a pana Josefa Špinara dle geometrického plánu 
č. 337-297/08 ze dne 7.10.2008 (umístění inženýrských sítí – kanalizační přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.200,- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2999 v k.ú. Teplá, silnice č. II/210 
ve prospěch Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech dle geometrického plánu č. 822-103b/2007 ze dne 28.6.2007 (umístění inženýrských sítí – vybudování vodovodu a kanalizace), a to za celkovou jednorázovou úhradu 11.900,- 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 silničním pozemkům p.č. 734/27 a č. 759/1 v k.ú. Štědrá, silnice č. III/2074 ve prospěch Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech dle geometrického plánu 
č. 133-109/2007 ze dne 13.8.2007 (umístění inženýrských sítí – vybudování vodovodu), a to za celkovou jednorázovou úhradu 23.205,- 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. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov, silnice 
č. II/181 ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s., dle geometrického plánu 
č. 1724-13/2008 ze dne 13.6.2008 (umístění inženýrských sítí – optický kabel), 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. 2688/2 v k.ú. Cheb, silnice č. III/2148 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 2451-154/2000 ze dne 11.10.2000 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.272,- Kč dle platných předpisů jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí pro rok 1999

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 3522/1 v k.ú. Aš, silnice č. II/217 
a k silničnímu pozemku p.č. 1687 v k.ú. Krásná, silnice č. II/217 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrických plánů č. 2484-1025/2004 ze dne 24.5.2004 a č. 431-1025/2004 ze dne 24.5.2004 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 12.600,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 87/02/02 ze dne 14.2.2002

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 834/9 v k.ú. Mokřiny, silnice
č. III/21315 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrických plánů č. 321-4478/2007 ze dne 22.10.2007 a č. 320-4478/2007 ze dne 16.10.2007 (umístění inženýrských sítí – VTL plynovod + elektropřípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 6.750,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 87/02/02 ze dne 14.2.2002 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 6558/1 v k.ú. Kraslice, silnice      
č. III/21012 ve prospěch pana Miroslava Hollýho dle geometrického plánu č. 1844-63/2008  ze dne 20.9.2008 (umístění inženýrských sítí – přípojka NN), 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:  5. 3.2009

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,  příspěvkové   organizace

20. Změna platu ředitelky příspěvkové organizace - Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1030/12/08

- stanovuje novou výši platu ředitelce příspěvkové organizace – Léčebna dlouhodobě nemocných 
v Nejdku pí Olze Rožcové s účinností od 1.11.2008 dle návrhu

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením
Termín kontroly: 29.1.2009
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


21. 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. 


22. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Odvolání  členů   představenstva  a  2 členů  dozorčí rady a jejich jmenování,  změna stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání. 


23. Navýšení příspěvku na provoz Centra substituční terapie z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1031/12/08

- bere na vědomí navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví o částku 100.000,-- Kč na provoz Centra substituční terapie při nestátním zdravotnickém zařízení Božena Kalvasová – protialkoholní a protitoxikomanická poradna pro mladistvé, rodiče a blízké osoby, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví o částku 100.000,-- Kč na provoz Centra substituční terapie při nestátním zdravotnickém zařízení Božena Kalvasová – protialkoholní a protitoxikomanická poradna pro mladistvé, rodiče a blízké osoby, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary

- schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví pro Boženu Kalvasovou na provoz Centra substituční terapie

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Boženou Kalvasovou po schválení navýšení příspěvku Zastupitelstvem Karlovarského kraje

Termín kontroly: 23.4.2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


24. Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1032/12/08

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov ve složení:

předseda komise:	Ing. Martina Klánová
vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
členové komise:	PaedDr. Vratislav Emler
			uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství – 				člen určený zřizovatelem
			Mgr. Martin Havel
                                náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
Ing. Jan Kot
ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství 
Ing. Jaroslava Štěpánková
školní inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Mgr. Eva Borská
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Radomír Hošta
člen školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- pověřuje Mgr. Evu Poučkovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise 
na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit plnění úkolů spojených se jmenováním členů konkursní komise
Termín kontroly: 29.1.2009
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


25. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 na soutěže 
a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1033/12/08

- souhlasí  s uzavřením smluv o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení soutěží a přehlídek dětí a žáků s příspěvkovými organizacemi Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace a Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, v celkové výši 843 tis. Kč dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke  schválení  výše uvedené smluvy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiály pro jednání zastupitelstva kraje  

Termín kontroly: 21.5.2009

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


26. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2009 pro školy a školská zařízení zřizované krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1034/12/08

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2009 v celkové výši 94.000,- Kč dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit seznam schválených příspěvků, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a realizovat veškeré úkoly vyplývající z organizování soutěží
Termín kontroly: 21.5.2009 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


27. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2009 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1035/12/08
- souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2009 v celkové výši 311.000,- Kč dle přílohy 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 21.5.2009 

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


28. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky ,,Centrum technického vzdělávání Ostrov - zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání. 


29 a) Výjimka z pravidel pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1036/12/08

- schvaluje výjimku z ust. čl. V. odst. 3 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje, a to v tom smyslu, že příjemce příspěvku na projekt: Horní Blatná, Lesní č. p. 109 - oprava vnějších omítek, stěn a komínů, nátěr dřevěných oken, oprava střechy, může navýšit podíl prací provedených svépomocí
Termín kontroly: 26.2.2009

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


29 b) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „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 1037/12/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka programových produktů kancelářského software, technologických a serverových programových produktů, přístupových licencí k těmto produktům a služeb technické podpory“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče AutoCont CZ a.s., Truhlářská 739, 360 17 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 6 946 592,- Kč včetně DPH. Cena jedné hodiny služby technické podpory je 2 618,- Kč včetně DPH.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem příslušných smluv vyplývajících z veřejné zakázky po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 12.2.2009

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


29 c) Dodatek ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na reprodukci požární techniky jednotky SDH města Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1038/12/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dodatek ke smlouvě č. D 768/2008 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na reprodukci požární techniky jednotky SDH města Ostrov v navrhovaném znění            
Termín kontroly:  26.2.2009 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení


29 d) Refundace regulačních poplatků Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1039/12/08

- bere na vědomí právní stanoviska k úhradě regulačních poplatků krajem poskytnuté Středočeským krajem
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení následující usnesení:

             Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

- ukládá Radě Karlovarského kraje zajistit v souladu s právními stanovisky úhradu regulačních poplatků pacientů krajem, a to od 1.1.2009
Termín kontroly: 19.3.2009
Zodpovídá: Rada Karlovarského kraje


29 e) Výpověď smlouvy o dílo „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ společnosti STRAVBYT, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1040/12/08

- souhlasí s výpovědí smlouvy o dílo „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ společnosti STRAVBYT, s.r.o dle čl. XIII. odst. 1 uvedené smlouvy

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí podpisem výpovědi a realizací tohoto usnesení 
po administrativní stránce 

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí předložit do 30.1.2009 Radě Karlovarského kraje 
ke schválení realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ od 1.4.2009

Termín kontroly: 29.1.2009			

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí




