Usnesení ze 15. jednání RKK dne 12.2.2009
12.2.2009		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 15. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. února 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 11:42 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka,                  Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (do 10:53 hod.) (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	MUDr. Podzemská	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		Ing. Klánová, Ing. Havlan, Ing. Divišová, pí. Dacková
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková
 

Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
  
1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 12.2.2009		  RK 113/02/09
  2.    Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje          RK 114/02/09
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
  3.	Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání                     RK 115/02/09
pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v prioritní ose 3 Další 
vzdělávání, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
  4.	Zrušení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Císařské       RK 116/02/09
lázně
  5.	Darovací smlouva uzavřená mezi Karlovarským krajem a Karlovarské minerální      RK 117/02/09
vody a.s.
  6.	Úhrada nákladů spojených s léčením Zuzany Rokosové za období 2007 – 2008 	  RK 118/02/09
  7.	Rozpočtové změny								  RK 119/02/09
  8.     Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2009			  RK 120/02/09
  9.	Schválení navýšení investičního příspěvku v roce 2009 pro příspěvkovou 		  RK 121/02/09
organizaci Sociální služby, Kynšperk nad Ohří
10.	Projekt FREAK- změna názvu projektu (BRAVE)				  RK 122/02/09
11.     Schválení investičních záměrů k akcím na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském  	RK 123/02/09
kraji financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2009
12.     Změna sazebníku pronájmů silničních pozemků - doplnění o položku ostatní            RK 124/02/09
pronájmy pozemků
13.	2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní   	RK 125/02/09 
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“
14.	Poskytování bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace      RK 126/02/09
občanů Karlovarského kraje
15.     Oprava Žádosti o státní účelovou dotaci na krajský program prevence kriminality    RK 127/02/09
          na rok 2009
16.     Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se              RK 128/02/09
stavbou „II/181 Silniční obchvat Sokolov – Královské Poříčí“
17.     Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním    RK 129/02/09
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
18.     Ponechání finančních prostředků z prodeje movitého majetku příspěvkové                RK 130/02/09
          organizaci – Hotelová škola Mariánské Lázně
19.     Převzetí hraničních přechodů Aš, Hraničná					   RK 131/02/09
20.     Podání žaloby o vydání věci nebo zaplacení částky odpovídající výši škody 	   RK 132/02/09	
          na odcizeném mobilním telefonu ve vlastnictví kraje proti Miroslavu Pribičinovi 
21.     Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2009			   RK 133/02/09
22.     Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku:				   RK 134/02/09
„Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Souhlas s ukončením smlouvy o dílo „Zajištění stravování ...“ k 30.6.2009
23.     Souhlas s pokácením poškozených stromů na pozemcích ve vlastnictví                      RK 135/02/09
   Karlovarského kraje v k. ú. Karlovy Vary – Dvory, areál Krajského úřadu 
   Karlovarského kraje
24.     Žádosti o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje od pana Jana            RK 136/02/09 
Nožičky
25.     Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje  na zajištění              RK 137/02/09
výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb
26.     Smlouvy o partnerství na projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského           RK 138/02/09
kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“
27.     Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci                 RK 139/02/09
pro mezinárodní otázky
28.     Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí               RK 140/02/09
a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009
29.    Pravidla pro Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně 		   RK 141/02/09
         patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2009
30.    Ukončení provozu Školského portálu v Karlovarském kraji			   RK 142/02/09
31.    Vyjádření k oznámení záměru „Pokračování hornické činnosti na ložisku                   RK 143/02/09
         Nová Ves a Suchá v dobývacím prostoru Nová Ves u Křižovatky“ podle § 6 
         odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí
32.    Poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu „Biologické ošetření vodní           RK 144/02/09 
         nádrže Novorolský rybník“
33a)  Záměr pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí v k. ú. Aš a Hraničná               RK 145/02/09
33b)  Informace – Výběrové řízení na personálního ředitele Karlovarské krajské 	     bez usnesení	
nemocnice a. s.
33c)  Informace – Dozorčí rada Karlovarské krajské nemocnice a. s.			     bez usnesení	 





          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
- Ing. Petra Navrátila


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 33 a)	- Záměr pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí v k. ú. Aš a Hraničná

bod č. 33 b)	- Informace – Výběrové řízení na personálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice 
a. s.

bod č. 33 c)	- Informace – Dozorčí rada Karlovarské krajské nemocnice a. s.



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 12.2.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  113/02/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 12.2.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  114/02/09

- schvaluje „Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ v navrhovaném znění

Termín kontroly: 25.6.2009 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


3. Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v prioritní ose 3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  115/02/09

- souhlasí s předloženým dokumentem „Globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
v Karlovarském kraji“ dle návrhu

- souhlasí s návrhem rozpočtu uvedeného globálního grantu Karlovarského kraje

- souhlasí se záměrem kraje podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2

- ukládá odboru investic a grantových schémat předložit žádost globálního grantu v rámci vyhlášené výzvy zprostředkujícím subjektům – krajům

- souhlasí se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek řídícího orgánu a složek implementační struktury prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: 25.6.2009 

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


4. Zrušení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Císařské lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 116/02/09

- ruší výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace - Císařské lázně, příspěvková organizace 

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit  úkoly spojené s výše schváleným usnesením

Termín kontroly: 5.3.2009

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


5. Darovací smlouva uzavřená mezi Karlovarským krajem a Karlovarské minerální vody a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  117/02/09

- schvaluje neuzavření Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarské minerální vody a.s. 
dle návrhu

Termín kontroly: 5.3.2009

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


6. Úhrada nákladů spojených s léčením Zuzany Rokosové za období 2007 - 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  118/02/09

- bere na vědomí  informaci o uplatnění dalších nákladů spojených s léčením Zuzany Rokosové

- souhlasí s uzavřením písemné dohody o mimosoudním vyrovnání nákladů spojených 
s léčením manželky Zuzany Rokosové vynaložených Václavem Rokosem za rok 2007 
a 2008 včetně dohody o úplném a konečném jednorázovém odškodnění budoucích nároků Václava Rokose ve smyslu ustanovení § 449a  občanského zákoníku
	
- souhlasí s udělením plné moci AK Kocián Šolc Balaštík k řešení mimosoudního vyrovnání nákladů vynaložených Václavem Rokosem za rok 2007 a 2008 k léčení manželky Zuzany Rokosové včetně dohody o úplném a konečném jednorázovém odškodnění jeho budoucích nároků
    
- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, předložit  Radě Karlovarského kraje:
       
1) plnou moc k zastupování Karlovarského kraje ve věci uzavření dohody o mimosoudním vyrovnání nákladů spojených s léčením manželky Zuzany Rokosové vynaložených Václavem Rokosem za rok 2007 a 2008 včetně dohody o úplném a konečném jednorázovém odškodnění budoucích nároků Václava Rokose ve smyslu ustanovení § 449a  občanského zákoníku
		
2) návrh dohody o mimosoudním vyrovnání nákladů spojených s léčením manželky Zuzany Rokosové vynaložených Václavem Rokosem za rok 2007 a 2008 včetně  dohody o úplném a konečném jednorázovém odškodnění budoucích nároků Václava Rokose ve smyslu ustanovení § 449a  občanského zákoníku

Termín kontroly: 3.9.2009

Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu


7. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  119/02/09

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 14/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 ve výši 7.550.000,-- Kč do Odboru majetkoprávního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu kupní cen, v souvislosti se schválenou koupí objektu Dětského domova DUHA, včetně pozemků a vybavení dětského domova, manželům Dvořákovým

Rozpočtovou změnu č. 15/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 ve výši 500.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičních příspěvků na podporu včelařství v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 16/2009 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 934,-- Kč z titulu vrácení přeplatku 
na všeobecném zdravotním pojištění za rok 2003 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart. Prostředky budou zaslány Ministerstvu financí České republiky.




Rozpočtovou změnu  č. 17/2009
 
-  zapojení financování z Fondu cyklostezka Ohře II. ve výši 1.700,80,-- Kč  (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na přípravné a projektové práce projektu Cyklostezka Ohře II., který je připravován k realizaci 
a financování z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 – dostupnost 
a dopravní obslužnost. 

Rozpočtovou změnu č. 18/2009
 
- zapojení financování z Fondu cyklostezka Ohře ve výši 4.390.942,80,-- Kč  (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na přípravné a projektové práce liniového projektu Cyklostezka Ohře, který je připravován k realizaci a financování z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 – dostupnost a dopravní obslužnost. Finanční prostředky budou použity na pokrytí výdajů projektu Cyklostezka Ohře II. ve výši 100.000,-- Kč a na projekt Cyklostezka Ohře ve výši 4.290.942,80,-- Kč v tomto členění: investiční výdaje ve výši 2.920.942,80,-- Kč a neinvestiční výdaje ve výši 
1.370.000,-- Kč – nájemné (přesun do odboru majetkoprávního), publicita, studie proveditelnosti. 
 -   přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 500.000,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru majetkoprávního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů spojených se smluvním zajištěním pozemků – nájemní smlouvy - pro realizaci projektu Cyklostezka Ohře
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením zavázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu Odboru majetkoprávního Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2009 v celkové výši 83.512,-- Kč  na úhradu nájemného (nevyčerpaného v roce 2008).

Rozpočtovou změnu č. 19/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
pro rok 2009 v celkové výši 30.000.0000,-- Kč. Finanční prostředky 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. 20/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje roku 2009 ve výši 43.500.000,-- Kč pro Město Karlovy Vary na investiční činnost Města Karlovy Vary 
na základě smlouvy ev. č. D404/2008

Rozpočtovou změnu č. 21/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2009 v celkové výši 292.859,-- Kč na uhrazení „Strukturovaného návrhu dílčích etap internetového portálu Karlovarského kraje pro podnikatelskou sféru“ 

Rozpočtovou změnu  č. 22/2009
 
- zapojení financování z Fondu Individuální projekt pro oblast poskytování služeb sociální prevence 2008 - 2012 ve výši 35.213,84,-- Kč (zůstatek 2008). Jedná se o připsané úroky v roce 2008 ve výši 37.209,84,-- Kč po odečtení poplatků ve výši 1.996,-- Kč z bankovního účtu v rámci Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012, prioritní osa  3 -Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Finanční prostředky budou sloužit ke krytí výdajů na administraci projektu. 

Rozpočtovou změnu  č. 23/2009

- zapojení financování z Fondu dopravní terminály Sokolov do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 6.827.648,-- Kč (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k financování integrovaného projektu Karlovarského kraje Dopravní terminály Karlovarského kraje – DT Sokolov. Garantem projektu je odbor dopravy a silničního hospodářství 
a projekt je připravován k realizaci a financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 24/2009

- zapojení financování z Fondu letiště III. etapa, 2. část (zůstatek 2008) ve výši 246.260,85,-- Kč  
do Odboru dopravy a silničního hospodářství 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. 25/2009

- zapojení financování z Fondu dopravní terminály Cheb do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 9.217.050,-- Kč (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k financování integrovaného projektu Karlovarského kraje Dopravní terminály Karlovarského kraje – DT Cheb. Garantem projektu je odbor dopravy a silničního hospodářství 
a projekt je připravován k realizaci a financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 26/2009

- zapojení financování z Fondu dopravní terminály Mariánské Lázně do rozpočtu Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 8.416.319,-- Kč (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k financování integrovaného projektu Karlovarského kraje Dopravní terminály Karlovarského kraje – DT Mariánské Lázně. Garantem projektu je odbor dopravy 
a silničního hospodářství a projekt je připravován k realizaci a financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 27/2009

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění přípravy fyzických osob stát se osvojiteli nebo pěstouny a dále na zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, příspěvková organizace Kynšperk nad Ohří. 
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru kancelář ředitele úřadu, oddělení personálních věcí a vzdělávání Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč na zřízení poradních sborů jako zvláštních orgánů 
pro účely zprostředkování osvojení pěstounské péče

Rozpočtovou změnu č. 28/2009

- přesun finančních prostředků z Fondu řízení likvidity do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 30.000.000,-- Kč. Tato částka bude použita na poskytnutí daru občanům s trvalým pobytem na území Karlovarského kraje, majícím české státní občanství, na úhradu regulačních poplatků dle ust. § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění, hrazených ve zdravotnických zařízeních zřizovaných, resp. založených Karlovarským krajem, 
na smluvní odměny a náklady vynaložené při poskytování darů. Poskytování darů občanům, výše měsíční zálohy pro zdravotnická zařízení, jejich smluvní odměna a náklady vynaložené při poskytování darů jsou upraveny ve smlouvách mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Léčebnou dlouhodobě nemocných a Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 29/2009

- přesun finančních prostředků ve výši ± 1.208.000,-- Kč z Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z příspěvkové organizace Císařské lázně 
do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění provozních výdajů budovy Císařské lázně

Rozpočtovou změnu č. 30/2009

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 4.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci  Karlovarského kraje Střední odborné škole logistické a střednímu odbornému učilišti Dalovice 
na úhradu části výdajů při organizaci prvního ročníku celorepublikové odborné soutěže „Logistik junior“, kterou škola pořádá ve dnech 3. – 4. února 2009 za účasti odborných škol z ČR.

Rozpočtovou změnu č. 31/2009

- zapojení financování z Fondu technické asistence Cíl 3 ČR - Sasko (zůstatek 2008) ve výši 
13.423,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu  Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu  v rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 32/2009

- zapojení financování z Fondu technické asistence Cíl 3 ČR - Bavorsko (zůstatek 2008) ve výši 95.167,90,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu  v rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 33/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí

Rozpočtovou změnu č. 34/2009

- přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje na vyrovnání celkové částky finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2009 
ve výši ± 11,-- Kč z důvodu zaokrouhlení, ke kterému došlo v tabulce Ministerstva financí ČR  
při rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2009

Rozpočtovou změnu č. 35/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 ve  výši 2.844.100,-- Kč do Odboru  životního  prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičních prostředků k  úhradě Studie proveditelnosti  - Integrovaný systém nakládání s odpady v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 36/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 21.130.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“  
(č. j. 24 130/2008-26), na 1. čtvrtletí 2009 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 7.060.250,-- Kč, soukromé školy v částce 675.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 13.394.750,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: 5.3.2009

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


8. Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  120/02/09

- schvaluje finanční plány příspěvkových organizací na rok 2009:

	v oblasti kultury s celkovým výsledkem hospodaření nulovým (viz tab. 1a důvodové zprávy)

v oblasti zdravotnictví s celkovým výsledkem hospodaření 16.000,- Kč (viz tab. 2a důvodové zprávy)
	v oblasti školství s celkovým výsledkem hospodaření 3.100.000,- Kč (viz tab. 3a důvodové zprávy)
	v oblasti regionálního rozvoje s výsledkem hospodaření nulovým (viz tab. 4a důvodové zprávy)
v oblasti dopravy s výsledkem hospodaření nulovým (viz tab. 5a důvodové zprávy)

- schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2009:

	v oblasti kultury (viz tab. 1b důvodové zprávy)

v oblasti zdravotnictví (viz tab. 2b důvodové zprávy)
v oblasti školství (viz tab. 3b důvodové zprávy)
v oblasti regionálního rozvoje (viz tab. 4b důvodové zprávy)

Zodpovídá: ředitelé / ředitelky příspěvkových organizací


9. Schválení navýšení investičního příspěvku v roce 2009 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby, Kynšperk nad Ohří
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 121/02/09

- schvaluje navýšení investičního příspěvku v roce 2009 o 2.893.000,-- Kč na akci „Domov pro seniory Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“ 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
10. Projekt FREAK- změna názvu projektu (BRAVE)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  122/02/09

- souhlasí se změnou názvu projektu FREAK na BRAVE

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu názvu projektu FREAK 
na BRAVE 

Termín kontroly: 23.4.2009 

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


11. Schválení investičních záměrů k akcím na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 123/02/09

- schvaluje investiční záměry k akcím na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji
- III/21041 Rekonstrukce silnice Rotava, opěrné zdi
- III/00635 Rekonstrukce silnice Loket serpentiny, opěrné zdi
- III/22127 Rekonstrukce silnice Kyselka, opěrné zdi
- III/22127 Rekonstrukce silnice Radošov, opěrné zdi
- II/208 Zajištění skalních masívů Bečov - Krásno
- II/222 Zajištění skalních masívů Kyselka
- II/219 Rekonstrukce silnice Abertamy
- III/20811 Rekonstrukce silnice letiště – R6
financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2009 za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a odstranění bodových závad

Termín kontroly: 21.5.2009 

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


12. Změna sazebníku pronájmů silničních pozemků - doplnění o položku ostatní pronájmy pozemků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 124/02/09

- schvaluje změnu Sazebníku pronájmů silničních pozemků - doplnění o položku ostatní pronájmy pozemků

Termín kontroly: 19.3.2009

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


13. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 125/02/09

- schvaluje 2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 2. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu

Termín kontroly: 2.4.2009

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


14. Poskytování bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 126/02/09

- souhlasí se Zásadami pro poskytování bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální  situace občanů Karlovarského kraje

- souhlasí se vzorem Smlouvy o půjčce

- souhlasí se vzorem Smlouvy o spolupráci při poskytování bezúročné půjčky

- souhlasí se vzorem Žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje

- souhlasí s postupem činností při poskytování bezúročných půjček a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení: 
- Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální  situace občanů Karlovarského kraje
- vzor Smlouvy o půjčce
- vzor Smlouvy o spolupráci při poskytování bezúročné půjčky 
- vzor Žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu pro řešení mimořádné sociální      situace občanů Karlovarského kraje
- postup činností při poskytování bezúročných půjček
Termín kontroly: 23.4.2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


15. Oprava Žádosti o státní účelovou dotaci na krajský program prevence kriminality na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 127/02/09

- schvaluje změnu Žádosti o státní účelovou dotaci na krajský program prevence kriminality na rok 2009
Termín kontroly: 19.3.2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


16. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „II/181 Silniční obchvat Sokolov – Královské Poříčí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 128/02/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou silničního obchvatu „II/181 Silniční obchvat Sokolov – Královské Poříčí“ s tím, že po skončení nájemního vztahu převede pronajímatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, na nájemce Karlovarský kraj, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, části pozemkové parcely č. 459/2 o výměře 
2378 m2 v k. ú. a obci Královské Poříčí, formou kupní smlouvy  

Termín kontroly: 4.6.2009

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


17. 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 129/02/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p. č. 992/1 v k. ú. Otovice u Karlových Varů, silnice č. III/22134 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 476-5297/2003 ze dne 16.1.2004 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod a přípojky), a to 
za celkovou jednorázovou úhradu 16.600,- 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 silničním pozemkům p. č. 213/2, č. 360/1 a č. 360/10 v k. ú. Kfely u Ostrova, silnice č. II/221 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 176-28/2002 ze dne 4.4.2002 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 2.000,- Kč dle platných předpisů jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí pro rok 2001

- schvaluje zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 301/27 v k. ú. Boží Dar ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 525-63/2007 ze dne 26.11.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p. č. 745/1 a č. 745/2 v k. ú. Horní Lomany,  silnice č. III/21330, k silničnímu pozemku p. č. 442/2 v k. ú. Horní Ves u Třebeně, silnice č. III/21217, k silničnímu pozemku p. č. 1040/2 v k. ú. Františkovy Lázně, silnice č. III/21327 a k silničním pozemkům p. č. 399/1, č. 399/2 a č. 386 v k. ú. Slatina u Františkových Lázní, silnice č. III/21324  
ve prospěch města Františkovy Lázně dle geometrických plánů č. 770-235/2008 ze dne 5.6.2008, 
č. 436-233/2008 ze dne 26.5.2008, č. 435-232/2008 ze dne 26.5.2008, č. 1073-175/2008 ze dne 31.3.2008 a č. 99-176/2008 ze dne 3.4.2008 (umístění inženýrských sítí – stavba  kanalizace), a to 
za celkovou jednorázovou úhradu 305.640,- Kč dle platných předpisů jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí pro rok 2002

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p. č. 242/2 v k. ú. Hradiště u Chebu, silnice č. III/21226 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 134,431,128-5975/2007 ze dne 15.5.2007 (umístění inženýrských sítí – umístění kVN a vVN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 7.500,- 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. 1478/1 v k. ú. Starý Hrozňatov, silnice č. III/2147 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 402-6227/2008  
ze dne 1.4.2008 (umístění inženýrských sítí – umístění kNN), 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. 1192 v k. ú. Drahovice, silnice č. II/222 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 640-145/2003 ze dne 3.10.2003 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 17.400,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 87/02/02 ze dne 14.2.2002

- 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:  4.6.2009

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


18. Ponechání finančních prostředků z prodeje movitého majetku příspěvkové organizaci – Hotelová škola Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 130/02/09

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků ve výši 6.357,- Kč, získaných prodejem movitého majetku, příspěvkové organizaci Hotelová škola Mariánské Lázně

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


19. Převzetí hraničních přechodů Aš, Hraničná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 131/02/09

- schvaluje převzetí souboru movitých a nemovitých věcí v k. ú. Aš a Hraničná (dle návrhu) dne 16.2.2009

- schvaluje mandátní smlouvu s Údržbou silnic Karlovarského kraje, a. s., na správu movitých 
a nemovitých věcí v k. ú. Aš a Hraničná (dle  návrhu)

- zplnomocňuje Údržbu silnic Karlovarského kraje, a. s., k zastupování Karlovarského kraje při převzetí souboru movitých a nemovitých věcí v k. ú. Aš a Hraničná (dle  návrhu)

Termín kontroly: 23.4.2009

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


20. Podání žaloby o vydání věci nebo zaplacení částky odpovídající výši škody na odcizeném mobilním telefonu ve vlastnictví kraje proti Miroslavu Pribičinovi  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 132/02/09

- souhlasí s podáním žaloby o vydání věci nebo zaplacení částky ve výši 3.800,- Kč

Termín kontroly: 4.6.2009

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


21. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 133/02/09

- schvaluje plány práce: Komise dopravní
			 Komise pro životní prostředí
			 Komise pro tělovýchovu a sport
			 Komise pro vnější vztahy
			 Komise pro likvidaci nepotřebného majetku
			 Komise pro posuzování žádostí o financování ze státního rozpočtu
			 Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch
			 Krajské protidrogové komise

Zodpovídá: předsedové komisí Rady Karlovarského kraje


22. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Souhlas s ukončením smlouvy o dílo „Zajištění stravování ..“ k 30.6.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 134/02/09
- schvaluje realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ dle pravidel Rady Karlovarského kraje č. 06/2006 pro veřejnou zakázku malého rozsahu a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku 
dle návrhu

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Petr Klíček, odbor ekonomický			- náhradník: Ing. Radek Havlan
- člen:  Ing. Jozef Leško, odbor vnitřních záležitostí		- náhradník: Jindřich Viktořík
- člen:  Bc. Miroslav Očenášek, odbor vnitřních záležitostí	- náhradník: Martina Jánská

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Mgr. Jaroslav Borka				- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen:  Ing. Jaroslav Bradáč				- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen:  Miloslav Čermák				- náhradník: Ing. Petr Navrátil 
- člen:  Ing. Eva Valjentová				- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen:  Bc. Miroslav Očenášek 			- náhradník: Martina Jánská
- člen:  Ing. Jozef Leško				- náhradník: Ing. Petr Klíček
- člen:  Ing. Irena Šteflová				- náhradník: Ing. Radek Havlan
- člen:  RNDr. Jiří Neumann – ředitel SOU Stravování a služeb, K.Vary

- souhlasí s ukončením smlouvy o dílo „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností Stravbyt, s.r.o. dohodou k 30.6.2009

Termín kontroly: 19.3.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


23. Souhlas s pokácením poškozených stromů na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje 
v k. ú. Karlovy Vary – Dvory, areál Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 135/02/09

- souhlasí s pokácením celkem 47 stromů ve stupni poškození 4 a 5 na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje v k. ú. Karlovy Vary – Dvory, areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, I. etapa p.p.č. 527/33 – 18 ks a ve II. etapě p.p.č. 527/52 – 29 ks, dle dendrologického průzkumu Ing. Zuzany Maceškové
 
- ukládá Majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit u Odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary povolení ke kácení dřevin

Termín kontroly: 21.5.2009 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


24. Žádosti o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje od pana Jana Nožičky


Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 136/02/09

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje, dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch žadateli – Janu Nožičkovi na projekt „Vydání katalogu a plakátu při pořádání výstavy Danuše Nožičkové “ ve výši 20.000,- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

Termín kontroly: 3.9.2009  

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


25. Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 137/02/09

- souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb v celkové výši 1.670.000,- Kč a doporučuje tuto dotaci Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 23.4.2009

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


26. Smlouvy o partnerství na projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 138/02/09

- schvaluje smlouvy o partnerství na projekt „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ uzavřené s: Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourismem
          Domem kultury Ostrov
          městem Cheb
          INFOCENTREM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

- schvaluje smlouvy o partnerství na akci „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ uzavřené s:
       	    Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism
                 Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti 
                 Krajským muzeem Karlovarského kraje
                 Krajskou knihovnou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací
       
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedených smluv o partnerství
Termín kontroly: 19.3.2009
Zodpovídá: Jan Prud￭kJan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a  cestovního ruchu


27. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci pro mezinárodní otázky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 139/02/09

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 17.500,- Kč Asociaci pro mezinárodní otázky na částečné pokrytí výdajů souvisejících s podporou účastníků z Karlovarského kraje 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 3.12.2009

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


28. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 140/02/09

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 dle přílohy č. 1 v celkové výši 8.246.000,- Kč a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto finančních příspěvků v celkové výši 8.246.000,- Kč

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 dle přílohy č. 2 v celkové výši 2.004.000,- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.9.2009

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


29. Pravidla pro Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 141/02/09

- schvaluje Pravidla pro Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na rok 2009 
dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly vyplývající z Pravidel pro Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na rok 2009
    
Termín kontroly: 4.6.2009

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


30. Ukončení  provozu Školského portálu v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 142/02/09

- bere na vědomí informaci o názoru ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem k dalšímu využití Školského portálu v Karlovarském kraji 

- schvaluje ukončení provozu Školského portálu v Karlovarském kraji s účinností od 1. září 2009 

- souhlasí, aby ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem rozhodli, jakou aplikaci bude příspěvková organizace používat 
od školního roku 2009/2010

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem o tomto usnesení

- ukládá ekonomickému odboru krajského úřadu převést příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem finanční prostředky schválené v rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009 na financování provozu Školského portálu v Karlovarském kraji v celkové výši 572.000,-- Kč dle návrhu

- ukládá majetkoprávnímu odboru krajského úřadu realizovat veškeré kroky vedoucí k vypovězení smlouvy ev. číslo 160/2008 schválené radou kraje dne 5. června 2008 usnesením č. RK 449/06/08 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem realizovat veškeré úkony související s ukončením provozu Školského portálu v Karlovarském kraji

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem písemně informovat do 31. března 2009 odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
o aplikaci, kterou budou ve střední škole používat od školního roku 2009/2010

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem zajistit, aby vybraná aplikace umožňovala předávání údajů ze školní matriky v souladu s platnou právní úpravou a poskytnutí aktuálních údajů o počtech žáků v průběhu školního roku na základě případných požadavků krajského úřadu 

- doporučuje ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem zachovat v rámci vybrané aplikace poskytování aktuálních informací o prospěchu a chování žákům a jejich zákonným zástupcům

Termín kontroly: 8.10.2009
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
	 Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického
	        PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru 
	 ředitelé příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol zřizovaných Karlovarským
 krajem    


31. Vyjádření k oznámení záměru „Pokračování hornické činnosti na ložisku Nová Ves a Suchá v dobývacím prostoru Nová Ves u Křižovatky“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 143/02/09

- projednala oznámení záměru „Pokračování hornické činnosti na ložisku Nová Ves a Suchá v dobývacím prostoru Nová Ves u Křižovatky“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Pokračování hornické činnosti na ložisku Nová Ves a Suchá v dobývacím prostoru Nová Ves u Křižovatky“ souhlasí za podmínek, že budou splněny požadavky stanovené vodoprávním úřadem a správcem přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Lázně Františkovy Lázně a.s. Rovněž budou dodržována navrhovaná zmírňující opatření na druhy soustavy Natura 2000, která jsou uvedena v předloženém oznámení.

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


32. Poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu „Biologické ošetření vodní nádrže Novorolský rybník“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 144/02/09

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Městu Nová Role ve výši 200.000,- Kč 
na spolufinancování projektu „Biologické ošetření vodní nádrže Novorolský rybník“ a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku Městu Nová Role 
ve výši 200.000,- Kč na spolufinancování projektu „Biologické ošetření vodní nádrže Novorolský rybník“

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Městem Nová Role 
ve znění dle návrhu

Termín kontroly: 7.5.2009

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


33 a)  Záměr pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí v k. ú. Aš a Hraničná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 145/02/09

- schvaluje záměr pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí v k. ú. Aš a Hraničná (dle návrhu), předem určenému zájemci Údržbě silnic Karlovarského kraje, a. s., za cenu dle Ocenění obvyklého nájemného v objektech Hraničná a Aš, s tím, že nájemce nebude předmětné nemovitosti využívat 
za účelem prodeje spotřebního zboží
Termín kontroly: 23.4.2009

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


33b)  Informace – Výběrové řízení na personálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a. s.    

Bez usnesení                      


33c)  Informace – Dozorčí rada Karlovarské krajské nemocnice a. s.

Bez usnesení							 






