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9.1.2009		Strana 1 (celkem 4)
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 9. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. ledna 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:00 do 09:45 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


1.   Projekt příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech –         RK  42/01/09 	
       „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech 
       II. etapa – přístavba západního křídla“:
- Jmenování vedoucího projektu
- Schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 
   2.    Projekt příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická    RK 43/01/09
Sokolov – „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“:
- Jmenování vedoucího projektu
- Schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 
  3.	Příprava žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 	   RK 44/01/09 
na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění 
finančního krytí

									
							


   
       PaedDr. Josef Novotný v. r.				  Ing. Petr Navrátil v. r.
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- p. Miloslava Čermáka



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Projekt příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech – „Rekonstrukce 
a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“:
Jmenování vedoucího projektu
	Schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 42/01/09

- jmenuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 byla příspěvková organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení, jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt, příspěvkovou organizaci První české gymnázium v Karlových Varech

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ ve výši 70.858.250,- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 70.858.250,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdajů, tj. 5.200.449,- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu ve výši 5.200.449,- Kč včetně DPH
- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ ve výši celkových nákladů 70.858.250,- Kč včetně DPH z prostředků kraje
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu ve výši 70.858.250,- Kč včetně DPH

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 prostřednictvím příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- ukládá příspěvkové organizaci připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 17.12.2009 

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace


2. Projekt příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“:
Jmenování vedoucího projektu
	Schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 43/01/09

- jmenuje Ing. Zdeňku Kolbasovou, zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako, žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt, „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve výši 400.000.000,- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 400.000.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdajů, 
tj. 30.000.000,- Kč včetně DPH 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu ve výši 30.000.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve výši celkových nákladů 400.000.000,- Kč včetně DPH z prostředků kraje
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu ve výši 400.000.000,- Kč včetně DPH 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov

- ukládá příspěvkové organizaci připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 17.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeňka Kolbasová, zástupkyně ředitele příspěvkové organizace


3. Příprava žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na realizaci staveb 
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění finančního krytí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 44/01/09

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 
na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v rámci projektu s názvem „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ s celkovými předpokládanými náklady cca 420 mil. Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit s podáním žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na realizaci staveb na silnicích  II. a III. třídy v Karlovarském kraji v rámci projektu s názvem „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ s celkovými předpokládanými náklady cca 420 mil. Kč
Termín kontroly: 21.5.2009

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





