Strana 1 (celkem 13)
ZKK č. 1 ze dne 13.11.2008, bod jednání č. 8 - příloha č. 1-9


Příloha č. 1 

 Úkoly v oblasti krizového řízení, investic a grantových schémat a kanceláře hejtmana

Zastává funkci  hejtmana, který plní úkoly vyplývající z ustanovení § 61 a 62 zákona o krajích, zejména podepisuje právní předpisy kraje, jmenuje a odvolává v souladu se zvláštním zákonem a předchozím souhlasem ministra vnitra, ředitele krajského úřadu. Na základě zmocnění v zákoně zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány, odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý rok, odpovídá za informování občanů o činnosti kraje, svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady kraje, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva a zápis z jednání rady. Spolupracuje a vede jednání s příslušnými resorty vlády a partnery krajské samosprávy na těchto úsecích. Ve svěřené oblasti mimo jiné vykonává samosprávnou, koordinační a kontrolní činnost u:


a. ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

	Zajišťuje připravenost kraje na řešení vojenských i nevojenských ohrožení a krizových situací (dále jen "krizové situace"), včetně provádění kontrolní činnosti v této oblasti. V souvislosti s přípravou hospodářských opatření pro krizové stavy zpracovává „Plán nezbytných dodávek Karlovarského kraje“ a zabezpečuje nezbytné dodávky k uspokojení základních životních potřeb obyvatel kraje.  
	navrhuje použití regulačních opatření, pohotovostních zásob, připravuje a organizuje způsob použití zásob pro humanitární pomoc, připravuje a podílí se na zavedení regulačních opatření na území kraje. 
	v součinnosti se Správou státních hmotných rezerv zpracovává návrhy na zkvalitnění systému hospodářských opatření pro krizové stavy, navrhuje obsah úkolů do hlavního zaměření hospodářských opatření pro krizové stavy,   
	zajišťuje připravenost kraje na řešení vojenských i nevojenských ohrožení a krizových situací (dále jen "krizové situace"), provádí kontrolní činnosti v této oblasti a organizuje součinnost mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími správními úřady a orgány územní samosprávy v kraji,
	zajišťuje koordinaci činností při řešení krizových situací, podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí vzniklých na území kraje, 
	podílí se na organizaci integrovaného záchranného systému kraje,  ukládání pracovní povinnosti, výpomoci a poskytování věcných prostředků k řešení krizových situací, vede soubornou evidenci o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících, 
	podílí se na obranném plánování kraje, zabezpečuje zpracování podkladů do Plánů obrany České republiky a Dílčího plánu obrany krajského úřadu, stanoví a realizuje opatření k zabezpečení mobilizace,
	posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území kraje, podílí se na zpracování krizového plánu kraje, koordinuje součinnost mezi Hasičským záchranným sborem (dále jen HZS) Karlovarského kraje a odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje při zpracování krizového plánu kraje,
	podílí se na přípravě nařízení kraje v oblasti požární ochrany a organizuje s HZS kraje požární ochranu za stavu ohrožení státu a válečného stavu,
	organizuje činnosti Krizového štábu (dále jen KŠ) Karlovarského kraje a pracoviště pro činnost KŠ Karlovarského kraje, zpracovává a aktualizuje dokumentaci pro činnost orgánů krizového řízení kraje,
	zabezpečuje ochranu utajovaných informací a zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci, kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi, 
	zajišťuje činnost KŠ Karlovarského kraje a jeho součinnost s Ústředním krizovým štábem  a krizovými štáby určených obcí a obcí s rozšířenou působností . 
	zajišťuje činnost Bezpečnostní rady kraje a její součinnost s Bezpečnostní radou státu a bezpečnostními radami určených obcí a obcí s rozšířenou působností.       


b. ODBOR INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT

	Zajišťuje proces přípravy a realizace investičních akcí a velkých oprav stavebního charakteru kraje, 
	zajišťuje implementaci globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) (v programovacím období 2007-2013 prioritní osa 1 a 3) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) (v programovacím období 2007-2013 prioritní osa1) - poradenství žadatelům, vyhlašování výzev k předkládání projektů, příjem projektů, jejich evidence, kontrola, hodnocení a monitorování,
	provádí posuzování a analýzu možností využívání prostředků v rámci grantových schémat (dále jen GS) Společného regionálního operačního programu (dále jen SROP) a Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen OP RLZ), a globálních grantů OP VK a OP LZZ vyhodnocování a předávání získaných informací potenciálním konečným uživatelům,
	spolupracuje při zajištění implementace GS SROP a OP RLZ s Regionální radou regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad, Řídícím orgánem SROP (MMR), Řídícím orgánem OP RLZ (MPSV) a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest,
	sleduje čerpání, financování a stav projektů financovaných z prostředků EU, Finančních mechanismů nebo veřejných rozpočtů ČR a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje,
	sleduje finanční krytí projektů financovaných z prostředků EU, Finančních mechanismů nebo veřejných rozpočtů ČR a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje a vazby na rozpočet kraje,
	podílí se na přípravě rozpočtu kraje, zejména částí, které se týkají projektů financovaných z prostředků EU, Finančních mechanismů nebo veřejných rozpočtů ČR a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje,



c. ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

	Organizuje a zajišťuje pracovní a společenské akce související s prezentací kraje a jeho orgánů, spolupracuje s veřejnými sdělovacími prostředky a poskytuje jim aktuální informace o výsledcích jednání orgánů kraje,

	vede evidenci a odpovídá za shromažďování a poskytování informací o aktivitách kraje při spolupráci s ostatními kraji a se zahraničními partnery - regiony,
	zajišťuje přijímání zahraničních a jiných významných návštěv hejtmana, členů zastupitelstva kraje, ředitele a příp. dalších zaměstnanců krajského úřadu,
	zajišťuje kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva kraje a Rady kraje v oblastech působnosti hejtmana.


























Příloha č. 2 

 Úkoly v oblasti ekonomiky, legislativy a informatiky, které vykonává náměstek hejtmana 

Zastává funkci náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nemůže vykonávat funkci. Plní úkoly svěřené mu hejtmanem, radou a zastupitelstvem ve svěřených oblastech. Spolupracuje a vede jednání s příslušnými resorty vlády a partnery krajské samosprávy na těchto úsecích. Ve svěřené oblasti mimo jiné vykonává samosprávnou, koordinační a kontrolní činnost u:

a. ODBOR EKONOMICKÝ

Prostřednictvím odboru ekonomického zejména koordinuje: 

	Finanční plánování, zejména zpracování dokumentů kraje dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů, tj. rozpočtového výhledu, rozpočtu, rozpočtového provizoria a závěrečného účtu, včetně zapracování objemu finančních prostředků potřebných na předfinancování a spolufinancování projektů z fondů EU,

hospodaření kraje podle schváleného rozpočtu (popř. rozpočtového provizoria), kontrolu plnění příjmů kraje, kontrolu čerpání výdajů rozpočtu, provádění potřebných úprav rozpočtu realizací rozpočtových změn, zajištění financování na základě požadavků správců jednotlivých kapitol rozpočtu kraje spolu      s předfinancováním a spolufinancováním projektů z fondů EU,
převod finančních prostředků (dotací) ze státního rozpočtu a státních fondů konečným příjemcům a formální kontrolu vypořádání těchto dotací,
přenosu informací v rámci úřadu potřebných pro zajištění financování projektů realizovaných za pomoci finančních prostředků fondů EU,
	přípravu návrhu, realizaci a průběžnou kontrolu finančních vztahů rozpočtu kraje ke zřízeným (založeným) organizacím kraje,
poskytování metodické pomoci organizacím kraje a obcím v oblasti ekonomiky,
přípravu komplexních i dílčích finančních analýz pro potřeby orgánů kraje,
	činnosti související s vedením účetnictví a realizací plateb,
činnosti vedoucí k zajištění finančních zdrojů potřebných pro realizaci stanovených cílů kraje,
zpracování daňových přiznání, statistik a dalších dokumentů, jejichž zpracování vyplývá ze zákona,
	financování regionálního školství v oblasti přímých výdajů  poskytovaných podle školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) tj. prostředků z kapitoly MŠMT i prostředků spolufinancovaných z Evropské unie,  to vše u organizací zřizovaných krajem, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a soukromými subjekty v oblasti školství,
hospodaření s prostředky kraje poskytovanými nad rozsah finančních prostředků státního rozpočtu pro účely financování vzdělávání (včetně příjmů kraje z důvodu porušení rozpočtové kázně v této oblasti),
připomínkování všech dokumentů, jejichž obsah dotýká finančního plánování a řízení kraje včetně novel zákonů a vyhlášek.
b. oddělení LEGISLATIVY

·	Spolupracuje s ostatními členy RKK a koordinuje jejich činnost při přípravě návrhů právních předpisů kraje a vnitřních předpisů kraje a provádí kontrolu právní kvality těchto předpisů,
·	koordinuje zpracování připomínek k legislativním návrhům v rámci vnějšího připomínkového řízení dle Legislativních pravidel vlády,
·	podílí se na tvorbě a novelizaci vnitřních předpisů kraje,
·	vyhodnocuje přijatá usnesení vlády ČR, připravuje návrhy pro ostatní členy RKK,
·	koordinuje poskytování právního servisu pro zastupitelstvo a radu kraje, výbory a komise,
·	koordinuje informovanost členů RKK a ZKK v oblasti legislativy EU,
·	koordinuje činnosti a spolupracuje na úseku tvorby obecně závazných vyhlášek kraje a nařízení kraje,
·	vyjadřuje se k návrhům právních předpisů s celostátní působností, 
	koordinuje poskytování právních stanovisek k výkladu právních předpisů a pojmů a k právním otázkám zásadního významu zejména v oblasti soukromého práva, 

vyjadřuje se k návrhům na uzavření smluv s územními samosprávnými celky jiných států a smluv o vzájemné spolupráci

c. ODBOR INFORMATIKY 

Spolupracuje při tvorbě strategií a záměrů informatizace kraje,
navrhuje a zajišťuje záměry realizace IS/IT a jejich částí,
navrhuje záměry na pořízení HW a SW vybavení úřadu a v souladu se schválenými záměry rozvoje IS realizuje nákup veškerého HW a SW vybavení úřadu,
spolupracuje při návrhu a koordinaci informačních strategií IS v rámci kraje,
koordinuje výběrová řízení na dodávky informačních technologií a realizaci smluvního zabezpečení činnosti jednotlivých částí IS,
posuzuje a připomínkuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti informatiky,
spolupracuje při přípravě informací o možnostech financování projektů v určené oblasti využívání strukturální pomoci EU pro potřeby potencionálních žadatelů, 
	podílí se za určenou oblast na připomínkování operačních programů, programových doplňků, implementačních podkladů a případně jiných souvisejících materiálů,
koordinuje nákup HW a systémových prostředků IS v souladu se schválenými záměry a spolupracuje při zabezpečení inventarizace,
	zabezpečuje provoz a zajišťuje provozní bezpečnost informačního systému KÚ,
	koordinuje a kontroluje archivaci a ochranu dat databází a programových aplikací v rámci bezpečnostní politiky IS krajského úřadu,
zabezpečuje nákup SW a databázových prostředků v souladu se schválenými záměry, včetně jeho evidence v souladu se standardy ISVS,
zabezpečuje nákup spotřebního materiálu pro zajištění činnosti informačního systému KÚ.

































Příloha č. 3 

Úkoly v oblasti dopravy, silničního hospodářství a  regionálního rozvoje, které vykonává  náměstek hejtmana

Zastává funkci náměstka hejtmana.
Plní úkoly svěřené mu hejtmanem, radou a zastupitelstvem ve svěřených oblastech.
Spolupracuje a vede jednání s příslušnými resorty vlády a partnery krajské samosprávy na těchto úsecích. Ve svěřené oblasti mimo jiné vykonává samosprávnou, koordinační a kontrolní činnost u:
a. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

	Koordinuje agendy mající vztah k dopravě a silničnímu hospodářství,
	metodicky řídí příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o.

v úzké spolupráci s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje zabezpečuje úkoly při stanovování rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
koordinuje sjednávání závazků veřejné služby v železniční a autobusové dopravě a sjednávání žákovského jízdného,
koordinuje kontrolu vyúčtování prokazatelné ztráty dopravců,
koordinuje rozsah podílu státu na zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje,
koordinuje zpracování právních předpisů s vymezenou územní působností Karlovarského kraje v oblasti veřejné dopravy,
	spolupracuje s Ředitelstvím silnic a dálnic, státní příspěvkovou organizací,  ve věcech přípravy a realizace staveb na silnicích I. třídy,

	koordinuje zpracování podnětů ve věcech správy a údržby silnic,

koordinuje spolupráci s městy a obcemi kraje ve věcech správy a údržby silnic,
metodicky řídí činnost organizace, kterou zřídil kraj za účelem správy a údržby silnic,
	koordinuje plnění úkolů spojených s krizovým řízením, krizovým plánováním, na úkolech civilní obrany a na plnění úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu v rozsahu své působnosti,
		posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti dopravy,
	koordinuje provádění vyúčtování a finanční vypořádání příspěvků cizím subjektům poskytnutých ze svěřené oblasti schváleného a upraveného rozpočtu Karlovarského kraje,
	shromažďuje informace o strukturální pomoci EU v určené oblasti,
	podílí se za určenou oblast na připomínkování operačních programů, programových doplňků, implementačních podkladů a případně jiných souvisejících materiálů, 
	zajišťuje v určené oblasti přípravu projektů připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání strukturální pomoci EU, včetně případných grantových schémat.

b. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

	Koordinuje činnosti vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zejména:

	vypracovává a vyhodnocuje analýzy rozvoje územního obvodu kraje a jeho částí,

zajišťuje a koordinuje vypracování programu rozvoje územního obvodu kraje, vyhodnocuje jeho plnění a předkládá orgánům kraje návrhy na jeho aktualizaci,
navrhuje finanční opatření k podpoře regionálního rozvoje územního obvodu kraje, předkládá je ke schválení orgánům kraje a zajišťuje realizaci schválených opatření,
·	koordinuje výběr rozvojových projektů a za úsek regionálního rozvoje vypracovává další podklady potřebné pro sestavení rozpočtu kraje popř. návrhy na užití prostředků z peněžních fondů kraje,
·	zajišťuje a koordinuje vypracování dlouhodobé koncepce a strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje,
·	koordinuje programová opatření na úseku obnovy venkova a koordinuje realizaci přijatých opatření,
·	shromažďuje informace o programech podpor, dotačních titulech a fondech, zabezpečuje zveřejnění těchto informací na  www stránkách kraje, popř. jiným vhodným způsobem informuje cílové subjekty,
·	koordinuje přípravu informací pro potřeby potencionálních žadatelů o možnostech financování projektů, 
·	koordinuje přípravu a připomínkování operačních programů regionálního operačního programu a jejich programových doplňků a jiných strategických dokumentů, 
·	spolupracuje na projektech připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání strukturálních fondů EU,
·	koordinuje zajištění informací o programech vyhlášených a podporovaných v rámci EU, případně jinými mezinárodními organizacemi pro mezinárodní spolupráci krajů, 
·	shromažďuje informace o všech významných, zejména zahraničních programech podpor, které mohou být využity pro rozvoj subjektů působících v kraji,
·	komunikuje a spolupracuje s Radou vlády pro rozvoj lidských zdrojů,
·	ve spolupráci s odpovědnými orgány a institucemi zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o rozvoji lidských zdrojů (dále také RLZ) v kraji, vč. opatření státní politiky, která se RLZ týkají,
·	analyzuje informace o využívání veřejných finančních prostředků, které jsou určeny pro RLZ v Karlovarském kraji, 
·	koordinuje zpracování koncepčních krajských dokumentů, např. Strategie rozvoje lidských zdrojů, Program rozvoje lidských zdrojů atd., 
·	koordinuje agendy, které mají vztah k územnímu plánování ,
·	koordinuje agendy GIS,
	shromažďuje informace o strukturální pomoci EU v určené oblasti, 

připravuje pro potřeby potencionálních žadatelů informace o možnostech financování projektů v určené oblasti využívání strukturální pomoci EU, 
	podílí se za určenou oblast na připomínkování operačních programů, programových doplňků, implementačních podkladů a případně jiných souvisejících materiálů, 
	zajišťuje v určené oblasti přípravu projektů připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání strukturální pomoci EU, včetně případných grantových schémat.




































Příloha č. 4

Úkoly v oblasti sociálních věcí, které vykonává náměstek hejtmana 

Zastává funkci náměstka hejtmana.
Plní úkoly svěřené jí hejtmanem, radou a zastupitelstvem ve svěřených oblastech.
Spolupracuje a vede jednání s příslušnými resorty vlády a partnery krajské samosprávy na těchto úsecích. Ve svěřené oblasti mimo jiné vykonává samosprávnou, koordinační a kontrolní činnost u:

Odbor sociálních věcí 

Koordinuje záměry kraje v oblasti sociálních věcí a sociálních služeb,
zajišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb,
koordinuje výkon zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem v oblasti sociálních služeb,
podílí se na agendě rozvojových programů kraje v oblasti lidských zdrojů,
koordinuje spolupráci při rozvoji Koncepce integrace cizinců, při rozvoji Koncepce prevence kriminality, v protidrogové politice,
navrhuje informace a doporučení pro orgány kraje, pro vládu nebo pro ústředně správní úřady k zajištění potřeb romské komunity a národnostních menšin,
spolupracuje s Radou vlády při metodické, koordinační a kontrolní činnosti vůči romským poradcům,
koordinuje agendy ve věcech dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi, v oblasti sociálně - právní ochrany dětí,
posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti sociálních služeb, dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi, v oblasti sociálně - právní ochrany dětí,
	koordinuje poskytování, provádění vyúčtování a finanční vypořádání příspěvků cizím subjektům poskytnutých ze svěřené oblasti schváleného a upraveného rozpočtu Karlovarského kraje a rekapitulaci provedeného vyúčtování předávají včetně příslušných podkladů na vědomí ekonomickému odboru v řádném termínu,
	shromažďuje informace o strukturální pomoci EU v určené oblasti,
připravuje pro potřeby potencionálních žadatelů informace o možnostech financování projektů v určené oblasti využívání strukturální pomoci EU, v této záležitosti spolupracuje s Agenturou projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace,
podílí se za určenou oblast na připomínkování operačních programů, programových doplňků, implementačních podkladů a případně jiných souvisejících materiálů, v této záležitosti spolupracuje s Agenturou projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace,
	zajišťuje v určené oblasti přípravu projektů připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání strukturální pomoci EU, včetně případných grantových schémat,
	podílí se na finanční kontrole dotací ze státního rozpočtu na zajištění poskytování sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.















Příloha č. 5

Úkoly v oblasti majetkoprávní a vnitřních záležitostí KÚ, které vykonává náměstek hejtmana

Zastává funkci náměstka hejtmana.
Plní úkoly svěřené mu hejtmanem, radou a zastupitelstvem ve svěřených oblastech.
Spolupracuje a vede jednání s příslušnými resorty vlády a partnery krajské samosprávy na těchto úsecích. Ve svěřené oblasti mimo jiné vykonává samosprávnou, koordinační a kontrolní činnost u:

a. ODBOR majetkoprávní

	Koordinuje a kontroluje činnost odboru,

koordinuje technicko-organizační záležitosti správy movitého a nemovitého majetku příspěvkových organizací kraje,
	koordinuje správu nemovitého majetku kraje v souladu s příslušnými právními předpisy a na základě rozhodnutí příslušných orgánů kraje a dohlíží na správu majetku svěřeného organizacím kraje
	koordinuje v rámci své působnosti činnosti související s nabýváním nemovitých věcí do vlastnictví kraje a taktéž s převodem těchto věcí z vlastnictví kraje, v této souvislosti připravuje podklady pro rozhodování komise pro nakládání s majetkem, jako poradního a iniciativního orgánu rady kraje,

koordinuje metodickou pomoc organizacím kraje v majetkové oblasti.
b. ODBOR VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
 
Koordinuje zasedání zastupitelstva a schůze rady po organizačně technické stránce,
koordinuje informační servis a administrativní podporu členům rady, zastupitelstva a jejich orgánům,
·	koordinuje materiálně technické zásobování úřadu.































Příloha č. 6

Úkoly v oblasti životního prostředí a zemědělství, které vykonává člen rady 

Zastává funkci člena rady.
Plní úkoly svěřené mu hejtmanem, radou a zastupitelstvem ve svěřených oblastech.
Spolupracuje a vede jednání s příslušnými resorty vlády a partnery krajské samosprávy na těchto úsecích. Ve svěřené oblasti mimo jiné vykonává samosprávnou, koordinační a kontrolní činnost u:

ODBOR  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 
   
Posuzuje návrhy právních předpisů v oblasti životního prostředí a zemědělství (dále také ŽP, ŽPa Z),
	garantuje zpracování studií a koncepcí v oblastech životního prostředí, zemědělství a revitalizace krajiny,
	iniciuje a garantuje poskytování příspěvků na úseku ŽP a zemědělství (EVVO, voda, včely, lesy) městům, obcím a ostatním subjektům kraje,
	garantuje předkládání projektů měst, obcí a ostatních subjektů do národních dotačních zdrojů (15 mld., usnesení vlády 631/2008)  prostřednictvím kraje v oblasti revitalizace krajiny,
	iniciuje přípravu projektů z oblasti životního prostředí a zemědělství pro čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů,
	podílí se na přípravě strategických dokumentů Karlovarského kraje,
	zastupuje Karlovarský kraj při jednání s ministerstvy na úseku ŽPaZ,
	vyjadřuje se k projektům na území Karlovarského kraje, které mají významný dopad na ŽP.




































Příloha č. 7

Úkoly v oblasti kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, které vykonává člen rady 

Zastává funkci člena  rady.
Plní úkoly svěřené mu hejtmanem, radou a zastupitelstvem ve svěřených oblastech.
Spolupracuje a vede jednání s příslušnými resorty vlády a partnery krajské samosprávy na těchto úsecích. Ve svěřené oblasti mimo jiné vykonává samosprávnou, koordinační a kontrolní činnost u:
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

·	Koordinuje rozvoj kultury a umění v kraji, a to zejména aktivní spoluprací s organizacemi zřízenými k tomu účelu krajem nebo jinými zřizovateli, a s neziskovými a nestátními organizacemi na vytváření ucelené kulturní koncepce kraje, a to i ve vztahu k sousedním regionům,
·	spolupracuje a podporuje významné kulturně - společenské události v kraji, regionální a nadregionální akce (festivaly, kongresy, sympozia, workshoppy atd.) a na základě monitoringu sestavuje regionální kulturní kalendář, který je podkladem pro dotační politiku kraje,
·	koordinuje hospodaření s finančními prostředky vyčleněnými na podporu a rozvoj kultury v kraji a za hospodaření s prostředky, vyčleněnými na kulturu formou dotací,
·	zpracovává návrhy na účast kraje v regionálních, nadregionálních a mezinárodních kulturních projektech a zastoupení kraje v jednotlivých regionálních, nadregionálních a mezinárodních kulturních institucích,
·	spolupracuje s orgány veřejné správy při zajišťování optimálního rozvoje knihovnictví v kraji, zpracovává koncepční programy, shromažďuje a aktualizuje data vypovídající o stavu veřejných knihoven v kraji, a to ve spolupráci s profesními subjekty a zájmovými sdruženími knihovníků,
·	spolupracuje s městy a obcemi kraje při zajišťování optimálního rozvoje kulturních služeb v kraji,
·	ve spolupráci s kanceláří hejtmana zabezpečuje zahraniční styky v oblasti umění a vytváří podmínky pro rozvoj a prezentaci profesionálního a amatérského umění v kraji, České republice a zahraničí,
·	předkládá kulturní komisi rady kraje kompletní žádosti o finanční příspěvky na kulturní projekty v  kraji,
·	úzce spolupracuje a poskytuje metodickou pomoc příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v příslušné oblasti, 
·	spolupracuje s kulturní komisí rady kraje a předkládá podněty pro její jednání, 
·	ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy připravuje koncepci a plán rozvoje mimoškolního využívání volného času dětí a mládeže Karlovarského kraje v oblasti kultury,
·	koordinuje úkoly v samostatné působnosti kraje v oblasti památkové péče,
·	koordinuje spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími příslušnými orgány na návrhu koncepce rozvoje státní památkové péče v kraji, a to v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice,
·	v rozsahu samostatné působnosti spolupracuje s organizacemi zřízenými krajem nebo jinými zřizovateli či zakladateli, s Ministerstvem kultury, s vlastníky a správci kulturních movitých a nemovitých památek na území kraje, s obcemi v kraji, se státními institucemi na území kraje a jinými subjekty, vyvíjejícími  činnost v dané oblasti,
·	koordinuje zpracování dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji včetně způsobu podílu kraje na financování jejich obnovy, 
·	u památkově chráněných objektů v majetku kraje, navrhuje ve spolupráci s příslušnými odbory krajského úřadu a ve spolupráci s odbornými organizacemi památkové péče jejich vhodné a efektivní využití,
·	zadává zpracování analýz rozvoje odvětví cestovního ruchu v kraji,
·	koordinuje realizaci koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje a spolupracuje na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu, koordinuje její územní dopady a vymezuje hlavní územní problémy a priority, 
·	spolupracuje s Českou centrálou cestovního ruchu, s podnikatelskou a neziskovou sférou, s rozvojovými agenturami a s orgány památkové péče a ochrany přírody v oblasti propagace a rozvoje cestovního ruchu v kraji,
·	spoluúčastní se mezinárodních projektů, vyhodnocuje potřeby začlenění do jednotlivých institucí a vyhodnocuje význam a rozsah spolupráce pro kraj,
·	spolupodílí se na realizaci projektů v rámci partnerských regionů, aktivně rozvíjí vzájemnou spolupráci s jednotlivými partnerskými regiony, tyto aktivity realizuje ve spolupráci s odborem kancelář hejtmana,
·	spolupracuje na produktech cestovního ruchu a navrhuje možnosti jejich využití v kraji (kongresová turistika, odborné semináře, výstavnictví atd.),
·	koordinuje přípravu koncepce propagace a prezentace kraje v oblasti cestovního ruchu, aktivně se účastní veletrhů cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí
·	koordinuje spolupráci s lázeňskými organizacemi a subjekty lázeňství a ČR, na území kraje i mimo něj,
·	v otázkách rozvoje lázeňství spolupracuje na mezinárodní úrovni zejména se sdružením 12 evropských lázní, Evropským svazem lázní a účastní se mezinárodních seminářů a konferencí, v České republice se jedná především o spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj - Česká centrála cest. ruchu, Ministerstvem  zdravotnictví - Český inspektorát lázní, Svazem lázeňských míst ČR. V rámci regionu a v návaznosti na kraj spolupracuje s ostatními lázeňskými městy a turisticky atraktivními městy a místy, zejména pak Svazem západočeských lázeňských míst, Euroregiem Egrensis, sdružením Krušné hory Západ a Rozvojovou agenturou, 
·	spoluúčastní se mezinárodních projektů, vyhodnocuje potřeby začlenění do jednotlivých institucí a vyhodnocuje význam a rozsah spolupráce pro kraj,
·	spolupodílí se na realizaci projektů v rámci partnerských regionů, aktivně rozvíjí vzájemnou spolupráci s jednotlivými partnerskými regiony
·	spolupracuje na produktech lázeňství a navrhuje možnosti jejich využití v kraji,
·	koordinuje výkon zřizovatelských funkcí příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem v oblasti sociální péče,
·	koordinuje metodické řízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem v oblasti kultury,
	posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti lázeňství, kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
	koordinuje provádění vyúčtování a finanční vypořádání příspěvků cizím subjektům poskytnutých ze svěřené oblasti schváleného a upraveného rozpočtu Karlovarského kraje, 
	shromažďuje informace o strukturální pomoci EU v určené oblasti,

připravuje pro potřeby potencionálních žadatelů informace o možnostech financování projektů v určené oblasti využívání strukturální pomoci EU, 
	podílí se za určenou oblast na připomínkování operačních programů, programových doplňků, implementačních podkladů a případně jiných souvisejících materiálů, 
	zajišťuje v určené oblasti přípravu projektů připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání strukturální pomoci EU, včetně případných grantových schémat.



























Příloha č. 8

Úkoly v oblasti zdravotnictví, které vykonává člen rady 

Zastává funkci člena rady.
Plní úkoly svěřené mu hejtmanem, radou a zastupitelstvem ve svěřených oblastech.
Spolupracuje a vede jednání s příslušnými resorty vlády a partnery krajské samosprávy na těchto úsecích. Ve svěřené oblasti mimo jiné vykonává samosprávnou, koordinační a kontrolní činnost u:

Odbor ZDRAVOTNICTVÍ

Koordinuje úkoly v rámci zajištění zdravotní péče pro obyvatele kraje,
	koordinuje realizaci koncepce zdravotnictví kraje,

koordinuje výkon zřizovatelských resp. zakladatelských funkcí k příspěvkovým organizacím resp. obchodním společnostem Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví,
koordinuje úkoly uložené Zastupitelstvem a Radou Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví, 
koordinuje metodické řízení zdravotnických zařízení kraje,
koordinuje přípravu rozpočtů zdravotnických zařízení kraje pro nehrazenou činnost z veřejného zdravotního pojištění,
koordinuje přípravu rozpočtu činností zabezpečovaných krajem v samostatné působnosti, v oblasti zdravotnictví,
koordinuje zabezpečení úkolů týkající se sítě zdravotnických zařízení na území KK,
podílí se na přípravě podkladů ke smlouvám se zdravotnickými zařízeními,
realizuje koncepční činnosti na úseku zdravotnictví,
zabezpečuje informovanost občanů o zdravotnických službách (pohotovostní služby aj.),
	posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti zdravotnictví,

koordinuje provádění vyúčtování a finanční vypořádání příspěvků cizím subjektům poskytnutých ze svěřené oblasti schváleného a upraveného rozpočtu Karlovarského kraje,
	shromažďuje informace o strukturální pomoci EU v určené oblasti,
připravuje pro potřeby potencionálních žadatelů informace o možnostech financování projektů v určené oblasti využívání strukturální pomoci EU, 
	podílí se za určenou oblast na připomínkování operačních programů, programových doplňků, implementačních podkladů a případně jiných souvisejících materiálů.



























Příloha č. 9

Úkoly v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, které vykonává člen rady 

Zastává funkci člena rady.
Plní úkoly svěřené mu hejtmanem, radou a zastupitelstvem ve svěřených oblastech.
Spolupracuje a vede jednání s příslušnými resorty vlády a partnery krajské samosprávy na těchto úsecích. Ve svěřené oblasti mimo jiné vykonává samosprávnou, koordinační a kontrolní činnost u:

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

	Koordinuje přípravu koncepce a rozvoje sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji s ohledem na soulad se zájmy občanů, s potřebami trhu práce, demografickým vývojem a rozvojem svého území,

koordinuje vytváření podmínek pro uskutečňování středního a vyššího odborného vzdělávání, vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, jazykového, základního uměleckého a zájmového vzdělávání a pro výkon ústavní výchovy,
koordinuje zpracování a realizaci dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem,
	koordinuje výkon zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným krajem, 
koordinuje metodické a odborné řízení příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem,
	koordinuje přijetí opatření na základě výsledků veřejnosprávní kontroly krajského úřadu a inspekční a kontrolní činnosti České školní inspekce prováděné v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem,
posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti školství,
	podílí se na koordinaci návrhu rozpočtu kraje v oblasti provozních příspěvků a investic příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
·	koordinuje oblast rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže kraje,
·	koordinuje oblast rozvoje tělovýchovy a sportu v kraji,
·	podílí se na koordinaci v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v kraji,  
·	koordinuje přidělování a finanční vypořádání příspěvků cizím subjektům poskytnutých z rozpočtu kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit,
·	na základě programů vyhlašovaných MŠMT koordinuje zpracování projektů zaměřené na zkvalitňování vzdělávací soustavy kraje,
·	podílí se na přípravě projektů v rámci programů rozvoje lidských zdrojů,
·	shromažďuje informace o strukturální pomoci EU v určené oblasti, 
·	připravuje pro potřeby potencionálních žadatelů informace o možnostech financování projektů v určené oblasti využívání strukturální pomoci EU  
·	podílí se za určenou oblast na připomínkování dokumentů operačních programů, programových doplňků, implementačních podkladů a případně jiných souvisejících materiálů,
·	zajišťuje v určené oblasti přípravu projektů připravovaných za kraj v rámci využívání strukturální pomoci EU.


S ohledem na skutečnost, že se v tomto bodu předkládá novým členům zastupitelstva i další materiál, který byl zaslán společně s pozvánkou a týká se „Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Karlovarského kraje“, je potřebné pouze poukázat na to, že nové zásady pro poskytování náhrad byly schváleny usnesením zastupitelstva č. ZK 207/12/06 dne 14.12.2006 za předpokladu nabytí účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, od 1.1.2007. Uvedený zákon účinnosti nabyl, proto se cestovní náhrady řídily od 1.1.2007 schválenými zásadami. Novému zastupitelstvu se proto doporučuje přijmout shora navržené usnesení a nadále se řídit těmito zásadami.



