Usnesení z 28. jednání RKK dne 21.5.2009
21.5.2009		Strana 30 (celkem 32)
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 28. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 21. května 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:18 do 11:50 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, MUDr. Podzemská, Ing. Valjentová, p. Čermák (od 10:27 hod.), PaedDr. Emler, Ing. Bradáč 
(celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 	
Přizvaní:		Ing. Svobodová, MUDr. Berger, Ing. Divišová, Bc. Lokajíček, Mgr. Pokludová	
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	 Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.5.2009		RK 448/05/09
  2.	 Poskytnutí daru Krajskému sdružení hasičů Karlovarského kraje			RK 449/05/09
  3.	Poskytnutí daru Městu  Karlovy Vary						RK 450/05/09
  4.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 451/05/09
oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – Dodatek 
ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
  5.	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2009		RK 452/05/09
  6.	Rozpočtové změny								RK 453/05/09 
  7.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008					RK 454/05/09
  8.	Schválení předprojektového záměru „Vzdělávání v eGON Centru 		RK 455/05/09
Karlovarského kraje“ a návrhu jeho zařazení do Akčního plánu Programu 
rozvoje Karlovarského kraje
  9.	Schválení navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov 		RK 456/05/09
pro seniory v Hranicích
10.	Schválení navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov 		RK 457/05/09
pro seniory v Chebu
11.	Schválení navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci 		RK 458/05/09
Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu
12.	Projekt Vodácká Ohře – informace o průběhu realizace				RK 459/05/09


13.	Program obnovy venkova 2008 – prominutí smluvní pokuty			RK 460/05/09
14.	Program obnovy venkova – změny realizovaných akcí				RK 461/05/09
15.	Souhrnná monitorovací zpráva o postupu realizace Programu rozvoje 		staženo
Karlovarského kraje v roce 2008
16.	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2009	staženo	
17.	eGovernment v obcích – poskytnutí příspěvků 					RK 462/05/09
18.	Projekt „Cyklostezka Ohře“ – schválení změny trasy cyklostezky			RK 463/05/09
19.	Výsledky veřejnosprávní kontroly u dopravce LIGNETA autobusy s.r.o.		RK 464/05/09
20.	Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové 			RK 465/05/09
dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby 
„Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb – projektová příprava“ 
(Rekonstrukce a dostavba terminálu, Cheb)
21.	Revokace části usnesení č. RK 297/04/09 ze dne 2. dubna 2009 Odvolání 		RK 466/05/09
a jmenování členů dozorčí rady „Letiště Karlovy Vary s.r.o.“
22.	Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce 		RK 467/05/09
„III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“ 
a „II/217 Silniční obchvat Hranice - Ebmath“
23.	Projekt Karlovarská karta – harmonogram přípravy, úkoly a jejich zajištění	RK 468/05/09
24.	Uznání závazku a dohoda o jeho úhradě – splátkový kalendář			RK 469/05/09
25.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 470/05/09
„Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem 
„Matyáš“ v Nejdku“
26.	Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb 		RK 471/05/09
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ 
– schválení návrhu smlouvy o spolupráci
27.	Schválení Plánu práce v rámci prevence kriminality pro rok 2009			RK 472/05/09
28.	Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Karlovarského 	RK 473/05/09
kraje za rok 2008
29.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 474/05/09
pozemkové parcely č. 602/11 v k.ú. Velká Hleďsebe
30.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba bez 	RK 475/05/09
čp/če na pozemku p.č. st. 1819/2 v k.ú. Sokolov 
31.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje 		RK 476/05/09
– pozemková parcela č. 130/9 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní 
32.	Souhlas s pokácením stromů na pozemkové parcele č. 734, k.ú. Cheb, 		RK 477/05/09
ve správě Střední zdravotnické školy a VOŠ Cheb
33.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 		RK 478/05/09
v oblasti cestovního ruchu
34.	Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00125 o poskytnutí dotace 		RK 479/05/09
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
na projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
35.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 480/05/09
rezervací a městských památkových zón 2009 - I. etapa
36.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajské muzeum 	RK 481/05/09
Karlovarského kraje
37.	Projekt „TourNET“ – schválení finančního krytí					RK 482/05/09
38.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků 		RK 483/05/09
ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje - březen 2009
39.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 484/05/09
nemocnice a.s. – účetní závěrka za rok 2008, výroční zpráva za rok 2008, 
podnikatelský záměr pro období 2009 - 2012


40.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 485/05/09
nemocnice a.s. - návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
41.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit 		RK 486/05/09
dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009
42.	Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách IV. zimní 		RK 487/05/09
olympiády dětí a mládeže ČR 2010 a poskytnutí věcných darů účastníkům
43.	Projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických 		RK 488/05/09
pracovníků v Chebu“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v Chebu“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
44.	Projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických 		RK 489/05/09
pracovníků v Karlových Varech“ a „Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků v Karlových Varech“ příspěvkové organizace První české 
gymnázium v Karlových Varech 
45.	Projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických 		RK 490/05/09
pracovníků v Sokolově“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v Sokolově“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov
46.	Projekty „ŠVEC“ a „Podpora výuky jazyků“ příspěvkové organizace 		RK 491/05/09
	Gymnázium Cheb
47.	Finanční krytí projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály 	RK 492/05/09
Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola 
živnostenská Sokolov a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 
48.	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace 		RK 493/05/09
na akci „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové 
organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
49.	Změna usnesení č. RK 648/08/08 – Schválení finančního krytí projektu 		RK 494/05/09
„Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ a podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika 
– Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 a zajištění realizace tohoto projektu
50.	Příprava zadávacího řízení na zajištění technického dozoru stavebníka 		staženo
a inženýrské činnosti při realizaci akce: „Projekt revitalizace Centra vzdělávání 
ISŠTE Sokolov“
- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
51.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Projekt revitalizace Centra 	RK 495/05/09
vzdělávání ISŠTE Sokolov – Parkoviště u sportovní haly“
- 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
52.	Vodohospodářské akce - žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství.                   RK 496/05/09	
Zařazení do kategorií dle důležitosti a spolufinancování  Karlovarským krajem
53a)  Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Město Loket	RK 497/05/09
53b)  Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarské 	RK 498/05/09
          městské divadlo, o.p.s.
53c)  Sociální služby, příspěvková organizace – organizační změna			RK 499/05/09



53d)  Tisková oprava usnesení č. RK 437/05/09 ze dne 14. 5. 2009 			RK 500/05/09
          - Stanovisko k poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Střední odborné 
          učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
53e)   Schválení změny podoby zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou 		RK 501/05/09
         zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“
53f)  Dodatky smluv – Karlovarský kraj plátcem DPH					RK 502/05/09











        PaedDr. Josef Novotný v. r.		                   	Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje


































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Jaroslava Bradáče
-  Mgr. Jaroslava Borku 


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 15	Souhrnná monitorovací zpráva o postupu realizace Programu rozvoje Karlovarského kraje v roce 2008

bod č. 16	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2009

bod č. 50	Příprava zadávacího řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
- Schválení formy zadávacího řízení
			- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

Rozšíření programu o:

bod č. 53 a)	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Město Loket

bod č. 53 b)	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

bod č. 53 c)	Sociální služby, příspěvková organizace – organizační změna

bod č. 53 d)	Tisková oprava usnesení č. RK 437/05/09 ze dne 14. 5. 2009 - Stanovisko k poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

bod č. 53 e)	Schválení změny podoby zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“

bod č. 53 f)  	Dodatky smluv – Karlovarský kraj plátcem DPH					


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.5.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 448/05/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.5.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

2. Poskytnutí daru Krajskému sdružení hasičů Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 449/05/09

- souhlasí s udělením daru ve výši 150 000,- Kč Krajskému sdružení hasičů Karlovarského kraje na organizaci a zajištění Krajské ligy soutěží v požárním sportu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 9.7.2009 
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Poskytnutí daru Městu  Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 450/05/09

- souhlasí s udělením daru ve výši 100 000,- Kč Městu Karlovy Vary na reklamní kampaň pro zahájení provozu Výstavního, sportovně-kulturního a kongresového centra Karlovy Vary
Termín kontroly: 9.7.2009 
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


4. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 451/05/09

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Základní škola praktická 
a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Základní škola praktická 
a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace), dle návrhu
Termín kontroly: 24.9.2009
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat




5. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 452/05/09

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2009
Termín kontroly:  23.7.2009

Zodpovídá:  Ing. Jana Trantinová, vedoucí oddělení financování vzdělávání


6. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 453/05/09

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č.  121/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 53.119,50 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv, a to za I. čtvrtletí roku 2009 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je uveden v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 122/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.193.102,-- Kč z Odboru vnitřních záležitostí (193.102,--Kč) a Odboru ekonomického (1.000.000,-- Kč) Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na výdaje spojené s pojištěním nemovitostí, movitých věcí, zaměstnanců a zastupitelů Karlovarského kraje na základě uzavřené smlouvy o pojištění, a to z důvodu změny organizační struktury Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 123/2009

- přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční ve výši  ± 34.100,-- Kč v rámci Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje v souvislosti se změnou zatřídění vnitřního zařízení dětského domova Duha

Rozpočtovou změnu č. 124/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 400.000,-- Kč ze schváleného rozpočtu Odboru správních agend a Krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z důvodu změny organizační struktury Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu právních služeb.

Rozpočtovou změnu č.  125/2009

- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 48.000,-- Kč. Jedná se o vrácené finanční prostředky od školy zřizované obcí Vintířov Mateřské školy Vintířov, které jsou určeny pro školu zřizovanou obcí Vintířov Základní školu Vintířov na financování rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ (čj. 24 130/2008-26), na 2. čtvrtletí 2009.  

Rozpočtovou změnu č. 126/2009

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 v celkové částce ± 208.600,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov na zabezpečení výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty. 

Termín kontroly: 25.6.2009

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


7. Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 454/05/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 takto:

	Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5, sl. 5)		     4 790 635 046,46 Kč

Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8, sl. 5)		     4 638 769 300,06 Kč
Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9, sl. 5)     	        151 865 746,40 Kč
	Finanční vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 6, řádek 14)   875 708,09 Kč

	Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 11) 	        781 332 536,84 Kč

Z toho: 
	Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 12)       749 595 071,04 Kč

Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 73) 	          31 737 465,80 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 13 až 72

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení volných finančních prostředků ve výši Kč dle tabulky č. 1a
Termín kontroly: 24.9.2009
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Schválení předprojektového záměru „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“ 
a návrhu jeho zařazení do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje 
usnesením č. RK 455/05/09

- schvaluje předprojektový záměr „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“       

- schvaluje návrh na zařazení projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
Termín kontroly: 3.12.2009
Zodpovídá: Ing. Daniel Matějíček, pověřený k zastupování vedoucího odboru správních agend a krajský     živnostenský úřad


9. Schválení navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Hranicích
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 456/05/09

- schvaluje navýšení investičního příspěvku ve výši 40.000,-- Kč na akci „Přístavba jídelny – PC pro seniory a návštěvní místnost“ pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Hranicích

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 30.000,-- Kč na pořízení nábytku pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Hranicích

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Schválení navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Chebu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 457/05/09

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 355.000,-- Kč na instalaci požární signalizace a pořízení polohovacích lůžek pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Chebu

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


11.Schválení navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 458/05/09

- schvaluje navýšení investičního příspěvku v roce 2009 o 174.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

12. Projekt Vodácká Ohře – informace o průběhu realizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 459/05/09

- bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu realizace projektu Vodácká Ohře

- souhlasí s předloženým návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. D 979/2008

- souhlasí s neschválením předloženého návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. D 980/2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 
ev. č. D 979/2008 ke schválení

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neschválit předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. D 980/2008 
Termín kontroly: 23.7.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


13. Program obnovy venkova 2008 – prominutí smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 460/05/09

- souhlasí s neprominutím smluvní pokuty, která byla obci Smolné Pece uložena na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 46/03/09 za porušení nepeněžní povinnosti v rámci Programu obnovy venkova 2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neprominutí smluvní pokuty, která byla obci Smolné Pece uložena na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 46/03/09 za porušení nepeněžní povinnosti v rámci Programu obnovy venkova 2008
Termín kontroly: 23.7.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


14. Program obnovy venkova – změny realizovaných akcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 461/05/09

- souhlasí 
	s předloženým návrhem na změnu v realizované akci obce Křižovatka v rámci Programu obnovy venkova

	s předloženým návrhem na změnu v realizované akci obce Vlkovice v rámci Programu obnovy venkova
	se změnou charakteru příspěvku poskytnutého obci Oloví v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 485/2009


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
	změnu v realizované akci obce Křižovatka v rámci Programu obnovy venkova dle návrhu

změnu v realizované akci obce Vlkovice v rámci Programu obnovy venkova dle návrhu
změnu charakteru příspěvku poskytnutého obci Oloví v rámci Programu obnovy venkova dle návrhu a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 485/2009




Původně podpořené akce:
Žadatel
IČO
Název akce 
Celkové náklady
Požadovaná dotace
dotace investiční/ neinvestiční (I/N) 
Schválená dotace
Poznámka
Křižovatka
254011
Rekonstrukce komunikace 
k výsypce
2 230 000
450 000
I
265 000
Obec oceněná 
v soutěži Vesnice roku 2008
Vlkovice
572764

Obnova drobných sakrálních staveb

100 000

50 000

N
50 000


Oloví
259535

Varovný a informační systém obyvatel

600 000

300 000

I

250 000




Nový návrh:
Žadatel
IČO
Název akce 
Celkové náklady
Požadovaná dotace
dotace investiční/ neinvestiční (I/N) 
Návrh dotace
Poznámka
Křižovatka
254011
Rekonstrukce obecní budovy
530 000
265 000
I
265 000
Obec oceněná 
v soutěži Vesnice roku 2008
Vlkovice
572764

Obnova kamenného kříže a vybudování dřevěného altánku 
v Martinově

100 000
50 000
I/N
50 000

Oloví
259535

Varovný 
a informační systém obyvatel

600 000

300 000

N
250 000


Termín kontroly: 23.7.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


15. Souhrnná monitorovací zpráva o postupu realizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 
v roce 2008

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



16. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2009

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


17. eGovernment v obcích – poskytnutí příspěvků 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 462/05/09

- souhlasí s předloženým návrhem poskytnutí příspěvků v rámci Pravidel pro hodnocení žádostí 
a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen pravidla) v rámci dotačního programu „eGovernment v obcích“ – dotační titul 1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvků obcím dle návrhu 
a Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen pravidla) v rámci dotačního programu „eGovernment v obcích“ – dotační titul 1
Termín kontroly:  23.7.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

18. Projekt „Cyklostezka Ohře“ – schválení změny trasy cyklostezky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 463/05/09

- souhlasí s návrhem změny trasy cyklostezky připravené k realizaci v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“
Termín kontroly:  24.9.2009
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.


19. Výsledky veřejnosprávní kontroly u dopravce LIGNETA autobusy s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 464/05/09

- bere na vědomí 
informace o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č.j. 275/KN/07, u dopravce LIGNETA   autobusy s. r.o., se sídlem Plzeňská 12, 364 01 Toužim, IČ 26315963
informaci o dalším postupu Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění odvodu neoprávněně použitých veřejných prostředků ve výši 989.426,55 Kč dopravcem LIGNETA autobusy s. r.o., se sídlem Plzeňská 12, 364 01 Toužim, IČ 26315963
informaci o dalším postupu Krajského úřadu Karlovarského kraje dle § 22, odst. 6 zákona 
č. 250/2000 Sb. (úhrada penále)

- schvaluje uložení smluvní pokuty dopravci LIGNETA autobusy s.r.o. se sídlem Plzeňská 12, 364 01 Toužim, IČ 26315963 ve výši 100.000,- Kč za vedení účetnictví v rozporu s článkem IV. Smlouvy 
ev.č.: 114/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje
- ukládá odboru legislativnímu a právnímu vystavit příslušné platební výměry k odvodu neoprávněně použitých veřejných prostředků a následně vystavit platební výměry k úhradě penále za neoprávněné použití veřejných prostředků
   
Termín kontroly: 23.7.2009
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


20. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb – projektová příprava“ (Rekonstrukce a dostavba terminálu, Cheb)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 465/05/09

- schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb – projektová příprava“ (Rekonstrukce a dostavba terminálu, Cheb), ev. číslo smlouvy VZ 038/2008 ze dne 12.6.2008 

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb – projektová příprava“ (Rekonstrukce a dostavba terminálu, Cheb) dle návrhu
Termín kontroly: 9.7.2009

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


21. Revokace části usnesení č. RK 297/04/09 ze dne 2. dubna 2009 Odvolání a jmenování členů dozorčí rady „Letiště Karlovy Vary s.r.o.“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 466/05/09

- ruší ve smyslu důvodové zprávy stávající část textu uvedeného v usnesení č. RK 297/04/09 ze dne 
2. dubna 2009, bod 4, týkající se odvolání a jmenování členů dozorčí rady „Letiště Karlovy Vary s.r.o.“ ve znění: 

schvaluje jako jediný společník uzavření Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s JUDr. Václavem Sloupem a Ing. Josefem Malým dle návrhu s připomínkou uvedenou 
v zápise

Ostatní text zůstává beze změny.

- doplňuje ve smyslu důvodové zprávy v usnesení č. RK 297/04/09 ze dne 2. dubna 2009, bod 4, týkající se odvolání a jmenování členů dozorčí rady „Letiště Karlovy Vary s.r.o.“ takto:

	schvaluje jako jediný společník uzavření Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s JUDr. Václavem Sloupem a Ing. Josefem Malým dle návrhu


Termín kontrol: 25.6.2009

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
        Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


22. Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“ a „II/217 Silniční obchvat Hranice - Ebmath“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 467/05/09

- schvaluje zadání veřejné zakázky „III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“ 
a „II/217 Silniční obchvat Hranice - Ebmath“ formou otevřeného řízení

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedených veřejných zakázek nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100%

- jmenuje členy hodnotící komise, a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka, 
pro výše uvedené veřejné zakázky:

1. člen: Ing. Petr Navrátil		1. náhradník: Miloslav Čermák
2. člen: Josef Murčo		2. náhradník: Mgr. Jaroslav Borka            
3. člen: Ing. Luboš Orálek		3. náhradník: Ing. Karel Jakobec                     
4. člen: Ing. Josef Malý               	4. náhradník: Ing. Eva Valjentová             
5. člen: Josef Vaněk		5. náhradník: Ing. Tomáš Brtek
6. člen: Ing. Petr Šťovíček		6. náhradník: Irena Kroftová
Termín kontroly: 8.10.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.


23. Projekt Karlovarská karta – harmonogram přípravy, úkoly a jejich zajištění

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 468/05/09

- schvaluje úlohu Karlovarského kraje, zastoupeného odborem dopravy a silničního hospodářství jako koordinátora a předkladatele projektu „Karlovarská karta“ a úlohu Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. jako zpracovatele projektu a projektové žádosti včetně povinných příloh předkládaných v rámci ROP NUTS II Severozápad

- bere na vědomí podrobný popis činností a úkolů, jejichž řešení podmiňuje úspěšné dokončení přípravy projektu „Karlovarská karta“ včetně personálního zajištění dle návrhu tohoto materiálu

- schvaluje Harmonogram přípravy veřejných zakázek č. 1 a č. 2 – Karlovarská karta dle návrhu tohoto materiálu
Termín kontroly: 5.11.2009
Zodpovídá:	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 			Ing. Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského   	kraje, p.o.

24. Uznání závazku a dohoda o jeho úhradě – splátkový kalendář

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 469/05/09

- schvaluje vyhovění žádosti dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.  ze dne 20.4.2009

- schvaluje uzavření dohody „Uznání závazku a dohoda o jeho úhradě – splátkový kalendář“ dle návrhu

- schvaluje neuložení smluvní pokuty dle odstavce č. 4 článku VII. Zvláštní ujednání Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s finančním plněním dohodnutém ve smlouvě

- pověřuje hejtmana PaedDr. Josefa Novotného podpisem dohody

- bere na vědomí informaci o postupu Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění odvodu neoprávněně použitých veřejných prostředků ve výši 2.871.700,80 Kč dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Sportovní 4, Karlovy Vary, IČ 25332473

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu po splacení celkové částky dluhu vystavit příslušný platební výměr k úhradě penále za neoprávněné použití veřejných prostředků
 
Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


25. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“

Rada Karlovarského kraje 
usnesením č. RK 470/05/09

- schvaluje vyloučení uchazečů Jaroslav Živný Dřevostav Nejdek, Lidická 1304, 362 21 Nejdek, 
a STŘECHY 92, s.r.o, Broučkova 406, 760 01 Zlín, z hodnocení v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci
 
- schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“  
 
- pověřuje JUDr. Zuzanu Blažkovou, ředitelku Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku vyhlášením nového výběrového řízení
Termín kontroly: 9.7.2009

Zodpovídá: JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku





26. Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ – schválení návrhu smlouvy o spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 471/05/09

- schvaluje Smlouvu o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné z pohledu uživatele“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné z pohledu uživatele“

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. na řízení a administraci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné z pohledu uživatele“ pro oblast poskytování služeb sociální prevence  v období let 2008 – 2012“ dle návrhu

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., vedoucím Individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné z pohledu uživatele“

Termín kontroly: 25.6.2009

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


27. Schválení Plánu práce v rámci prevence kriminality pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 472/05/09

- schvaluje Plán práce v rámci prevence kriminality pro rok 2009
Termín kontroly: 3.12.2009
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


28. Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 473/05/09

- schvaluje Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2008
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 474/05/09
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 602/11 o výměře 33 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 769-43/2009 z původní pozemkové parcely č. 602/11 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 602/15 včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. a obci Velká Hleďsebe formou kupní smlouvy mezi paní Hanou Jantz, trvale bytem Köln, Rath/Heumar, Volberger Weg 8, SRN, zastoupenou na základě plné moci ze dne 21.5.2008 MUDr. Františkem Konývkou (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu, která byla stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 196-5776/2008 D1 ze dne 10.9.2008 ve výši 23.000,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku paní Hany Jantz, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly:  3.9.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


30. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 1819/2 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 475/05/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí stavby bez čp/če na pozemku p.č. st. 1819/2 v k.ú. a obci Sokolov formou kupní smlouvy mezi panem Jánem Forgáčem, trvale bytem Kostelní 89, PSČ 431 56 Mašťov (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 320.000,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku pana Jána Forgáče, do vlastnictví Karlovarského kraje. Stavební parcela č. st. 1819/2 v k.ú. Sokolov je ve vlastnictví společnosti Hexion Specialty Chemicals, a.s., a není předmětem kupní smlouvy. 

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

Termín kontroly:  3.9.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 
příspěvkové organizace

31. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 130/9 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 476/05/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení bezúplatného nabytí pozemkové parcely č. 130/9 o výměře 2901 m2 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní a obci Mnichov formou smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 
IČ 45797072 (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  3.9.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


32. Souhlas s pokácením stromů na pozemkové parcele č. 734, k.ú. Cheb, ve správě Střední zdravotnické školy a VOŠ Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 477/05/09

- souhlasí s pokácením 2 ks stromů – 1 javoru a 1 smrku na pozemkové parcele č. 734, v k.ú. Cheb, obec Cheb

- ukládá Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí, o povolení kácení 2 ks stromů na p. p. č. 734, k.ú. Cheb
Termín kontroly: 23.7.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správy majetku


33. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 478/05/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2009 k podpoře aktivit v cestovním ruchu dle doporučení Komise Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 1 202 000,- Kč, s připomínkou uvedenou v zápise

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku společnosti České lázně v Evropě, o.p.s., zahrnutého v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 400 000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu v roce 2009 dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství 
a cestovní ruch v celkové výši 820 000,- Kč 

Termín kontroly: 3.12.2009


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


34. Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00125 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 479/05/09

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00125 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00125 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
Termín kontroly: 9.7.2009

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


35. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2009 - I. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 480/05/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2009 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši 520 551,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Římskokatolická farnost Toužim
200 000,00 Kč
Toužim, kostel Narození Panny Marie
Dokončení opravy střechy hlavní lodi
Ludmila Straková, Josef Lesák, Ladislav Nový
74 850,00 Kč
Cheb, dům čp. 33
Oprava střechy a fasády
Václav Benedikt, Karel Červeňák, Anna Červeňáková, František Peuker, Iveta Vejnarová
31 284,00 Kč
Cheb, dům čp. 25
Oprava fasády
Václav Hess, Eva Hessová, Václav Vrba, Jitka Vrbová, Amália Anderhubová, 
Ing. Marcel Grenar, MAPU veřejná obchodní společnost
114 417,00 Kč
Cheb, dům čp. 23
Oprava střechy
Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.
100 000,00 Kč
Mariánské Lázně, Hlavní kolonáda
Výměna krytiny hlavní lodě 
a věžiček

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2009 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši 1 790 000, 00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Obec Horní Blatná
200 000,00 Kč
Horní Blatná, kaple sv. Kříže
Restaurování vnitřních omítek – V. etapa
Obec Horní Blatná
40 000, 00 Kč
Horní Blatná, ohradní zeď hřbitova
Oprava části zborcené zdi
Obec Horní Blatná
60 000, 00 Kč
Horní Blatná, dům čp. 127 – oprava a nátěr střechy
Oprava a nátěr střechy
Město Jáchymov
590 000,00 Kč
Jáchymov, radnice
Oprava vnějšího pláště včetně restaurování historických omítek a reliéfních výzdob štítu – východní část
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mariánských Lázních
300 000, 00 Kč
Mariánské Lázně, evangelický kostel 
Oprava krovu a střechy
Město Ostrov
161 000, 00 Kč

Ostrov, mariánský sloup 
na Starém náměstí
Restaurování
Město Ostrov
239 000, 00 Kč
Ostrov, kaple sv. Jana Nepomuckého
Restaurování
Město Žlutice
200 000,00 Kč 
Žlutice, muzeum č.p. 1
Oprava fasády, výměna výplní otvorů - dvorní část

- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2009
Termín kontroly: 5.11.2009
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


36. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 481/05/09

- projednala znění dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje ze dne 1.1.2007

- doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 3.9.2009
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                   a cestovního ruchu

37. Projekt „TourNET“ – schválení finančního krytí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 482/05/09

- souhlasí 
a) 	s partnerstvím Karlovarského kraje v projektu TourNET podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
b)	se zajištěním finančního krytí projektu „TourNET“, a to ve výši 500 000,00 Kč v letech 2009 – 2011
c)	se zajištěním předfinancování projektu „TourNET“, a to ve výši 500 000,00 Kč 
d)	se zajištěním spolufinancování projektu „TourNET, a to ve výši 10% uznatelných nákladů, to je 50 000,00 Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o spolupráci kooperačních partnerů“ 
a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu TourNET podávaného do  Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)  partnerství Karlovarského kraje v projektu TourNET podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
b) 	se zajištěním finančního krytí projektu „TourNET“, a to ve výši 500 000,00 Kč v letech 2009 – 2011
c)	se zajištěním předfinancování projektu „TourNET“, a to ve výši 500 000,00 Kč 
d)	se zajištěním spolufinancování projektu „TourNET, a to ve výši 10% uznatelných nákladů, to je 50 000,00 Kč
Termín kontroly: 3.9.2009

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


38. Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje - březen 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 483/05/09

- bere na vědomí informaci o úhradách regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů za období březen 2009 v nestátních zdravotnických zařízeních zřizovaných 
a založených Karlovarským krajem:
	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 06

Léčebna dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek, 362 21
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary 360 06 

- schvaluje ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních darů  na úhradu regulačních poplatků vybíraných  podle ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z prostředků Karlovarského kraje pojištěncům uvedeným v návrhu, a to výlučně na kompenzaci nákladů za uhrazené  regulační poplatky v následujících zdravotnických zařízeních: 
	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 06

Léčebna dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek, 362 21
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary 360 06 
Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


39. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – účetní závěrka za rok 2008, výroční zpráva za rok 2008, podnikatelský záměr pro období 2009 – 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 484/05/09

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- bere na vědomí vyjádření a přijatá usnesení ze zápisu 3. jednání dozorčí rady společnosti  Karlovarská krajská nemocnice, a.s. ze dne 12.5.2009, a to: k přezkoumání řádné roční účetní závěrky společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. za rok 2008, k přezkoumání podnikatelského záměru nemocnice pro období 2009 - 2012, k přezkoumání výroční zprávy nemocnice za rok 2008 včetně zprávy 
o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, k přezkoumání návrhu představenstva nemocnice ke způsobu krytí ztrát společnosti 

- schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. za rok 2008

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislého auditora Ing. Jiřího Makaje, A-CONT s.r.o.  ze dne 21.4.2009 o ověření účetní závěrky Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2008

- bere na vědomí Výroční zprávu Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2008, jejíž součástí je roční zpráva o podnikatelské činnosti Karlovarské krajské nemocnice a. s. a stavu jejího majetku za rok 2008

- bere na vědomí předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008

- schvaluje návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., že ztráta společnosti Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2008 ve výši 50.180 tis. Kč a ztráta z minulých let ve výši 118.974 tis. Kč budou nejprve započteny vůči rezervním fondům ostatním fondům ve výši 4.289. tis Kč a o zbývající část ztráty ve výši 164.865 tis. Kč bude snížen objem ostatních kapitálových fondů zaúčtováním ztráty na vrub účtu 413 

- bere na vědomí informaci představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. o obsazení funkce provozně technického ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., kdy na základě rozhodnutí výběrové komise byl od 1.4.2009 vybrán Ing. Jan Hruška

- bere na vědomí informaci představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. o přípravě realizace nákupu CT přístroje do Nemocnice v Karlových Varech

- bere na vědomí informaci představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. o záměru představenstva rozšířit diagnostické zázemí Nemocnice v Karlových Varech o pracoviště magnetické rezonance

- ukládá Bc. Jožovi Lokajíčkovi, vedoucímu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře
Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
	        

40. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 485/05/09

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a jednotlivými členy dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to v souladu s ustanovením zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (§5 odst. 2)

- schvaluje odměnu předsedy a členů dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., v souladu s ustanovením zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (§ 5 odst. 2), dle návrhu

- ukládá Bc. Jožovi Lokajíčkovi, vedoucímu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře
Termín kontroly:  24.9.2009
Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel a předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


41. 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 486/05/09

- souhlasí s poskytnutím 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 50.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků v celkové výši 50.000,- Kč

- schvaluje poskytnutí 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 74.000,- 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: 17.12.2009
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
 a tělovýchovy


42. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2010 a poskytnutí věcných darů účastníkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 487/05/09

- bere na vědomí pozvání hejtmana Libereckého kraje k účasti sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2010 konaných ve dnech 31. ledna – 5. února 2010 v Liberci

- souhlasí s účastí sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách IV. zimní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2010 a s podáním přihlášky

- bere na vědomí předběžný odhad výdajů k finančnímu zabezpečení účasti na této akci ve výši 552.000,- Kč

- schvaluje poskytnutí věcných darů účastníkům Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2010 v hodnotě cca 2.550,- Kč pro jednoho účastníka (celková výše cca 230.000,- Kč)
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zabezpečit veškeré úkoly spojené s nominací krajského výběru, jeho materiálním, personálním a finančním zajištěním a s poskytnutím věcných darů
Termín kontroly: březen 2010

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže      
a tělovýchovy 


43. Projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 488/05/09

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, vedoucím a hlavní kontaktní osobou projektů „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ v rámci druhého kola výzvy do globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ v rámci druhého kola výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

- souhlasí s celkovými náklady a celkovými způsobilými výdaji projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do celkové výše 3.000.000,- Kč

- souhlasí s celkovými náklady a celkovými způsobilými výdaji projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do celkové výše 3.000.000,- Kč                                                                                                            

Termín kontroly: 22.10.2009 
Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace


44. Projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 489/05/09

- jmenuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, vedoucím projektů a hlavní kontaktní osobou projektů „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ v rámci druhého kola výzvy do globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla příspěvková organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ 
a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ v rámci druhého kola výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

- souhlasí s celkovými náklady a celkovými způsobilými výdaji projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ do celkové výše 3 000 000,- Kč, uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- souhlasí s celkovými náklady a celkovými způsobilými výdaji projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ do celkové výše 3 000 000,- Kč, uvedenými v žádosti 
o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost                                                                                                             

Termín kontroly: 22.10.2009 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace


45. Projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 490/05/09

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektů a hlavní kontaktní osobou projektů „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ v rámci druhého kola výzvy do globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ v rámci druhého kola výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

- souhlasí s celkovými náklady a celkovými způsobilými výdaji projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do celkové výše 3.000.000,- Kč

- souhlasí s celkovými náklady a celkovými způsobilými výdaji projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do celkové výše 3.000.000,- Kč                                                                                                            

Termín kontroly: 22.10.2009 
Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


46. Projekty „ŠVEC“ a „Podpora výuky jazyků“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 491/05/09

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, vedoucím a hlavní kontaktní osobou projektů „ŠVEC“ a „Podpora výuky jazyků“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekty „ŠVEC“ a „Podpora výuky jazyků“ v rámci druhého kola výzvy do globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty „ŠVEC“ a „Podpora výuky jazyků“ v rámci druhého kola výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

- souhlasí s celkovými náklady a celkovými způsobilými výdaji projektu „ŠVEC“ uvedenými v žádosti 
o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do celkové výše 3.500.000,- Kč

- souhlasí s celkovými náklady a celkovými způsobilými výdaji projektu „Podpora výuky jazyků“ uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do celkové výše 3.000.000,- Kč                                                                                                          

Termín kontroly: 22.10.2009 
Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace


47. Finanční krytí projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 492/05/09

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov ve výši 249.000,- Kč a uzavřením smlouvy dle návrhu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí tohoto příspěvku a uzavření smlouvy

- ukládá Mgr. Haně Jandíkové, ředitelce příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 9.7.2009  
Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace Střední škola živnostenská                      Sokolov


48. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 493/05/09

- bere na vědomí uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby na akci: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve znění dle návrhu

- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby na akci: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 
Termín kontroly: 3.9.2009

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


49. Změna usnesení č. RK 648/08/08 – Schválení finančního krytí projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 a zajištění realizace tohoto projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 494/05/09

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“

- bere na vědomí navýšení celkových výdajů projektu „Solární škola – regionální středisko OZE“ z 10.035.080,- Kč uvedenými v žádosti o dotaci operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 na 11.693.054,- Kč z důvodu změny kurzu eura vůči koruně české a s tím související změnu závazku Karlovarského kraje zajistit spolufinancování tohoto projektu do výše 10 % způsobilých výdajů z 1.003.508,- Kč na 1.169.305,- Kč 
a dále změnu závazku Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu do výše 90 % celkových nákladů z 9.031.572,- Kč na  10.523.749,- Kč

- souhlasí s výše uvedenými změnami ve financování projektu „Solární škola – regionální středisko OZE“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít tyto změny na vědomí a schválit navýšení celkových výdajů a závazků Karlovarského kraje na předfinancování a spolufinancování projektu tak, jak je uvedeno výše

- bere na vědomí znění „Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“ z rozpočtových prostředků Programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 na akci „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“, kterou bude realizovat příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

- souhlasí se zajišťováním veškerých závazků, které vyplývají z plnění uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Programu Cíle 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 na projekt „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ pro Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 1.152.764,40 Kč na spolufinancování realizační fáze projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení tuto smlouvu o poskytnutí příspěvku

- souhlasí s uzavřením smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.374.879,60 Kč na předfinancování realizační fáze projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení tuto smlouvu o půjčce

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, předložit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly:  9.7.2009  
Zodpovídá:  Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


50. Příprava zadávacího řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

51. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – Parkoviště u sportovní haly“
- 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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 495/05/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – Parkoviště u sportovní haly“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – Parkoviště u sportovní haly“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Ing. Růžena Smetanová	- náhradník: Marek Makoň
- člen: Ing. Stanislav Jambor 	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Jaroslav Votík		- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: PaedDr. Vratislav Emler	- náhradník: Marek Makoň
- člen: Ing. Zdeněk Berka 		- náhradník: Hana Hozmanová
- člen: Ing. Karel Jakobec		- náhradník: Ing. Jan Bureš
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Václav Černý
- člen: Ing. Růžena Smetanová	- náhradník: Marek Makoň
- člen: Ing. Stanislav Jambor	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Jaroslav Votík		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
Termín kontroly: 3.9.2009

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


52. Vodohospodářské akce - žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství. Zařazení do kategorií dle důležitosti a spolufinancování  Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 496/05/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení vodohospodářských akcí do kategorií dle důležitosti a spolufinancování vodohospodářských akcí krajem dle návrhu v důvodové zprávě
Termín kontroly:  22.10.2009
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


53 a) Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Město Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 497/05/09

- projednala žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Města Loket na projekt „Loketské kulturní léto 2009“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příspěvek ve výši 250 000,- Kč
Termín kontroly:  24.9.2009  

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




53 b) Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 498/05/09

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje, dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch žadateli Karlovarské městské divadlo, o.p.s. na projekt „Činnost Karlovarského městského divadla, o.p.s.“ ve výši 100 000,- 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:  24.9.2009  

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


53 c) Sociální služby, příspěvková organizace – organizační změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 499/05/09

- schvaluje změnu Organizačního řádu Sociálních služeb, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy, s účinností od 1.6.2009 
Termín kontroly: 9.7.2009
Zodpovídá:  Ing. V￡clav JaklVáclav Jakl, ředitel Sociálních služeb, příspěvkové organizace
	

53 d) Tisková oprava usnesení č. RK 437/05/09 ze dne 14. 5. 2009 - Stanovisko k poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 500/05/09

- bere na vědomí tiskovou opravu usnesení č. RK 437/05/09 ze dne 14.5.2009 

Původní znění: 

- souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2009 příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště ČR stravování a služeb Karlovy Vary z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí“ 

Nové znění:

- souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2009 příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary z dotačního programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí“ 
Další text usnesení se nemění.

Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže      
  a tělovýchovy 


53 e) Schválení změny podoby zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 501/05/09

- schvaluje změnu podoby zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“ dle návrhu 	

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje
	

53 f) Dodatky smluv – Karlovarský kraj plátcem DPH

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 502/05/09

- schvaluje uzavření dodatků smluv v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, mezi Karlovarským krajem a: Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. na pronájem nemovitého majetku, Regionální radou soudržnosti Severozápad, Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism, Českou televizí, Českou obchodní bankou, a. s., na pronájem nebytových prostor    

Termín kontroly:  13.8.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený k zastupování vedoucího odboru legislativního 
       a právního
                     Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
                     



