Usnesení z 29. jednání RKK dne 4.6.2009
4.6.2009		Strana 1 (celkem 3)
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 29. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 4. června 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 12:05 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská PaedDr. Emler (do 9:40 hodin), Ing. Bradáč 
(celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 
Omluveni:	p. Čermák
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Přizvaní:		p. Jirka, Ing. Havlan
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.6.2009		RK 503/06/09
2.	Volba přísedících Krajského soudu v Plzni		  			RK 504/06/09
3.	Schválení příkazních smluv v souvislosti s přípravou a realizací akcí: 		RK 505/06/09
„Karlovarský kraj - rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu 
B nemocnice v Chebu“ a „Rekonstrukce výtahů v pavilonu č. 5 
v nemocnici Karlovy Vary“
4.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 506/06/09
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji 
– Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D1039/2008
5.	Smlouva o propagaci obchodního jména uzavřená mezi Karlovarským krajem 	RK 507/06/09
a společností EUROVIA CS, a.s.
6.	Rozpočtové změny 								RK 508/06/09
7.	Dodatek smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Pomoc v nouzi, o.p.s. v Sokolově	RK 509/06/09
8.	Střední průmyslová škola Loket - ponechání finančních prostředků z prodeje 	RK 510/06/09
movitého majetku
9.	Souhlas s přípravou a předložením projektu „Vzdělávání v eGON Centru 		RK 511/06/09
Karlovarského kraje“ včetně schválení žádosti o závazné finanční krytí 
individuálního projektu Karlovarského kraje v rámci operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost
10.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského	RK 512/06/09
 kraje, a.s.
11.	Výkon působnosti valné hromady ÚSKK, a. s. - revokace části usnesení 		RK 513/06/09
č. RK 299/04/2009 ze dne 2. dubna 2009	
12.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK 514/06/09
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje 
– I. etapa
13.	Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu 			RK 515/06/09
Karlovarského kraje pro období od 1.7.2009 do 31.12.2009
14.	Změna sazebníku jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv 		RK 516/06/09
v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic 
II. a III. třídy v Karlovarském kraji
15.	5. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 		RK 517/06/09
dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“
16.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Plán investic na rok 2009 - Změna č. 1		RK 518/06/09
17.	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích			RK 519/06/09
18.	Souhrnná monitorovací zpráva o postupu realizace Programu rozvoje 		RK 520/06/09
Karlovarského kraje v roce 2008
19.	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2009	staženo
20.	Územně analytické podklady Karlovarského kraje 				RK 521/06/09
21.	Výsledek veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Sociální služby, 	RK 522/06/09
příspěvková organizace
22.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 	RK 523/06/09
na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2009
23.  	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.6.2009 	RK 524/06/09
24. 	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.6.2009		RK 525/06/09
25.	Odvolání a jmenování člena Komise pro tělovýchovu a sport			RK 526/06/09
26.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: 			RK 527/06/09
„Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“
- Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky
- Schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
27.	Příprava pracovního týmu pro zpracování koncepce hospodaření 			RK 528/06/09
s majetkem kraje	
28.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 529/06/09
– části pozemkových parcel č. 2299/1, č. 2301/2 a č. 2301/1 v k.ú. Cheb
29.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 530/06/09
– stavby silnic III/21323, III/21324 a III/21327 včetně souvisejících pozemků 
a objektů 
30.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 531/06/09
do majetku Města Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
Města Sokolov do majetku Karlovarského kraje
31.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část parcely 	RK 532/06/09
označené ve zjednodušené evidenci jako PK 6628/1 v k.ú. Kraslice
32.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 14/2009 	RK 533/06/09
ze dne 22.1.2009
33.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 16/2009 	RK 534/06/09
ze dne 22.1.2009
34.	Záměr kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje 		RK 535/06/09
s nemovitostmi ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. – k.ú. 
Hory u Oloví
35.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 		RK 536/06/09
pozemkových parcel č. 418/12, č. 462/11 a část stavební parcely 
č. st. 507 v k.ú. Hranice u Aše
36.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 537/06/09
pozemkové parcely č. 462/8 v k.ú. Hranice u Aše 
37.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 538/06/09
pozemkové parcely č. 366/6 v k.ú. Hranice u Aše 
38.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 		RK 539/06/09
pozemkových parcel č. 462/14 a č. 462/15 v k.ú. Hranice u Aše 
39.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 		RK 540/06/09
pozemkových parcel č. 418/20, č. 462/5 a č. 462/12 v k.ú. Hranice u Aše 
40.	Změna části usnesení č. RK 651/08/08 ze dne 20.8.2008 –  Bezúplatný 		RK 541/06/09
převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže bez čp/če 
na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary
41.	Prodej objektu č. p. 767, Gustava Geipela, včetně pozemku p. č. st. 995 		RK 542/06/09
o výměře 260 mﾲ260 m², vše k. ú. Aš – schválení nového záměru prodeje
42.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		RK 543/06/09
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
43.	Předání některých nemovitostí do správy Krajské knihovny Karlovy Vary		RK 544/06/09
44.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – traktor 		RK 545/06/09
ZKL Zetor 12045 ve správě příspěvkové organizace Školní statek Cheb
45.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – traktor 		RK 546/06/09
ZKL Zetor 8011 ve správě příspěvkové organizace Školní statek Cheb
46.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – traktorový 		RK 547/06/09
pluh ve správě příspěvkové organizace Školní statek Cheb
47.	Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým 		RK 548/06/09
parcelám dotčeným stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu 
Karlovarského kraje“ – A
48.	Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým 		RK 549/06/09
parcelám dotčeným stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu 
Karlovarského kraje“ – B
49.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 228/2 		RK 550/06/09
a 242/28, k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti Sokolovská bytová s.r.o.
50.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 966/11, k.ú. Mariánské Lázně, 	RK 551/06/09
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
51.	Žádost města Krásno o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení 	RK 552/06/09
vlastnických práv v souvislosti se stavbou vodovodu na silničních pozemcích 
Karlovarského kraje
52.	Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 	RK 553/06/09
kulturních památek a památkově hodnotných objektů – nové znění
53.	Smlouva o výpůjčce uměleckých děl mezi Karlovarským krajem 			RK 554/06/09
a Galerií umění Karlovy Vary, p.o.
54.	Smlouva o výpůjčce uměleckých děl mezi Karlovarským krajem 			RK 555/06/09
a Galerií výtvarného umění v Chebu, p.o.
55.	Schválení dodatku ke smlouvě o dílo na dodavatele projektové dokumentace 	RK 556/06/09
k projektu „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu 
Česko-bavorský geopark“
56.	Projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního 	RK 557/06/09
díla“ - schválení finančního krytí a podání žádosti do Integrovaného operačního 
programu
57. 	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví	RK 558/06/09
58.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění technického 		RK 559/06/09
dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace 
Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
- 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
59.	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov 	a určení 	RK 560/06/09
jeho platu
60.	Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola 	RK 561/06/09
Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou a vyhlášení konkursního řízení 
na obsazení této funkce
61.	Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	RK 562/06/09
organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov
62.	Změna mzdy ředitele příspěvkové organizace Školní statek Cheb			RK 563/06/09
63.	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zateplení Střední školy 	RK 564/06/09
Šenvert – Sokolov“
	Část 1. – „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov – výměna otvorových výplní“
Část 2. – „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov – zateplení obálky budovy“
64.	Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů 	RK 565/06/09
u dětí a mládeže na rok 2009
65.	Projekt Karlovarského kraje „Metodická centra pro další vzdělávání 		RK 566/06/09
pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji“
66.	Projekt Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další 		RK 567/06/09
vzdělávání pedagogických pracovníků“
67.	Projekt „Interaktivní výuka“ příspěvkové organizace Střední lesnická škola 	RK 568/06/09
Žlutice
68.	Projekt „Tvorba výukových materiálů podporujících klíčové kompetence 		RK 569/06/09
žáků s využitím moderních informačních a komunikačních technologií“ 
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov
69.	Projekt „Učíme se interaktivně“ příspěvkové organizace Odborné učiliště 		RK 570/06/09
Horní Slavkov
70.	Projekt „Rozšíření kompetencí žáků ve využívání prostředků informačních 	RK 571/06/09
a komunikačních technologií“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická 
škola a vyšší odborná škola Cheb
71.	Projekt „Přírodovědná výuka za školou“ příspěvkové organizace Gymnázium 	RK 572/06/09
Cheb
72.	Projekt „MOTIVACE – chci získat vyšší vzdělání“ příspěvkové organizace 	RK 573/06/09
Odborné učiliště Horní Slavkov
73.	Projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy ke zdraví 	RK 574/06/09
a tělesné výchovy“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola 
a vyšší odborná škola Cheb
74.	Projekt „Učíme správně technické obory“ příspěvkové organizace Integrovaná 	RK 575/06/09
střední škola Cheb
75.	Projekt „Gymnázium Ostrov - zateplení pavilonů 1, 2“ příspěvkové organizace 	RK 576/06/09
Gymnázium Ostrov
76.	Projekt „MARS – rozhoduj o své budoucnosti“ příspěvkové organizace 		RK 577/06/09
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
77.	Projekt „VENUŠE – informační centrum ISŠTE Sokolov“ příspěvkové 		RK 578/06/09
organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
78.	Projekt „Inovace vzdělávacího procesu“ příspěvkové organizace Střední škola 	RK 579/06/09
živnostenská Sokolov
79.	Projekt „Zvyšováním kvality pedagogického procesu ke zvýšení kvality výuky“ 	RK 580/06/09
příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
80.	Projekt „Rozvoj jazykových kompetencí a komunikačních schopností ve výuce 	RK 581/06/09
cizích jazyků“ příspěvkové organizace První české gymnázium Karlovy Vary
81.	Projekt Karlovarského kraje „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“	RK 582/06/09
82.  	Vyjádření k oznámení záměru „Přeložka II/205 - obchvat obce Veselov“ 		RK 583/06/09
podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
83.	Vyjádření k oznámení záměru „Větrný park Hazlov - Skalka“ podle § 6 odst. 4 	RK 584/06/09
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
84.	Vyjádření k oznámení záměru „Přeložka silnice II/214 Svatý Kříž - Maškov“ 	RK 585/06/09
podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí
85.	a)	Projekt „I my se potřebujeme uplatnit v životě“ příspěvkové organizace 		RK 586/06/09
    Dětský domov Aš										
b)	 Projekt „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“ příspěvkové organizace 	RK 587/06/09
 Gymnázium Sokolov										
	c) Projekt „Fiktivní firma jako moderní forma výuky“ příspěvkové organizace 	RK 588/06/09
    Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně						
	d) Projekt „Zkvalitnění vzdělávání směřující k získání mezinárodního certifikátu 	RK 589/06/09
     počítačových znalostí ECDL“ příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní 
     akademie Mariánské Lázně	
	e) Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 		RK 590/06/09
    a ekonomická Sokolov v projektech Okresní hospodářské komory Cheb 
    „Karlovarský kraj - Zelený kraj“ a „Zelené odpady“	
	f) Zajištění lékařských služeb první pomoci (LSPP) v Karlovarském kraji 		RK 591/06/09
    od 1.7.2009		
	g) Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy		RK 592/06/09
	h) Soutěž Vesnice roku 2009 – krajské kolo					RK 593/06/09
	 i) Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 594/06/09
	 j) Schválení změny podoby zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou 	RK 595/06/09
    zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“
k) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 596/06/09
     nemocnice a.s.:  Schválení uzavření smlouvy na dodávku elektřiny 
     pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

						
	









       PaedDr. Josef Novotný v. r.		 	    MUDr. Berenika Podzemská v. r.
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje



















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Bereniku Podzemskou
- 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. 85a)	- Projekt „I my se potřebujeme uplatnit v životě“ příspěvkové organizace Dětský domov Aš
bod č. 85b)	- Projekt „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“ příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov
bod č. 85c)	- Projekt „Fiktivní firma jako moderní forma výuky“ příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
bod č. 85d)	- Projekt „Zkvalitnění vzdělávání směřující k získání mezinárodního certifikátu počítačových znalostí ECDL“ příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
bod č. 85e)	- Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v projektech Okresní hospodářské komory Cheb „Karlovarský kraj - Zelený kraj“ a „Zelené odpady“
bod č. 85f)	- Zajištění lékařských služeb první pomoci (LSPP) v Karlovarském kraji od 1.7.2009
bod č. 85g)	- Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy
bod č. 85h)	- Soutěž Vesnice roku 2009 – krajské kolo
bod č. 85i)	- Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
bod č. 85j)	- Schválení změny podoby zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“
bod č. 85k)	- Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:  Schválení uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Stažení:
bodu č. 19)	- Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2009


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.6.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  503/06/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.6.2009 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  504/06/09

- bere na vědomí informaci hejtmana o kandidátech ke zvolení přísedícími krajského soudu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zvolit Richarda Bernáška, Zdenku Křížovou, 
Alenu Rážovou a Mgr. Annu Vaňatovou přísedícími Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení 
§ 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

Termín kontroly: 23.7.2009

Zodpovídá: 	PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený k zastupování vedoucího odboru legislativního a právního


3. Schválení příkazních smluv v souvislosti s přípravou a realizací akcí: „Karlovarský kraj - rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu B nemocnice v Chebu“ a „Rekonstrukce výtahů 
v pavilonu č. 5 v nemocnici Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  505/06/09

- schvaluje a doporučuje realizaci činností uvedených v obou příkazních smlouvách

- schvaluje znění obou příkazních smluv

- schvaluje uzavření obou příkazních smluv

Termín kontroly: 13.8.2009

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


4. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D1039/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  506/06/09

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (občanské sdružení Asociace „Záchranný kruh“), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (občanské sdružení Asociace „Záchranný kruh“), dle návrhu

Termín kontroly: 23.7.2009

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



5. Smlouva o propagaci obchodního jména uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností EUROVIA CS, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  507/06/09

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společností EUROVIA CS, a.s. dle návrhu

Termín kontroly. 9.7.2009 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


6. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  508/06/09

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 127/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 113.896,25 EUR z titulu přijetí dotace z Ministero dell´Economia e delle Finance, Řím, Itálie. Finanční prostředky budou vyplaceny partnerům nadnárodního projektu ITACA realizovaného Karlovarským krajem, jako vedoucím projektu, v rámci 4. výzvy Iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES.

Rozpočtovou změnu č. 128/2009
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 62.237,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění publicity, výroba a montáž pamětní desky a zhotovení informačních letáků, projektu Modernizace Letiště Karlovy Vary III. etapa, 2. část realizovaného a financovaného 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. 129/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu z programu Knihovna 21. století pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 130/2009
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru legislativního 
a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000 Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených se zadáním veřejné zakázky Centrum technického vzdělávání Ostrov, provádění stavby, v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou schválenou usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 401/04/09 ze dne 23.4.2009. Jedná se o neuznatelné výdaje, které souvisí s realizací projektu Centrum technického vzdělávání Ostrov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, Střední průmyslové školy Ostrov, financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 131/2009
- přesun rozpočtových prostředků  Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 114.100,-- Kč. Finanční prostředky jsou určené pro Komunitní plánování, o.p.s., Protivín na realizaci priorit a opatření stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 
2009 - 2013.

Rozpočtovou změnu č. 132/2009
- navýšení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
6.300,-- Kč. Finanční prostředky byly zaslány na příjmový účet Krajského úřadu Karlovarského kraje 
od Měst Ostrov, Karlovy Vary, Sokolov, Kraslice, Cheb, Mariánské Lázně a Aš za účelem odborné přednášky o supervizích. Tato částka bude použita na zajištění semináře.

Rozpočtovou změnu č. 133/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 400.000,-- Kč z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu právních služeb

Rozpočtovou změnu č. 134/2009
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
±  1.850.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na dofinancování investiční akce „DD Kynšperk-rekonstrukce pavilonu B“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, Kynšperk nad Ohří. 

Rozpočtovou změnu č. 135/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 599.000,-- Kč. Jedná se o zapojení vrácených finančních prostředků v roce 2009 z investičních akcí z roku 2008 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Domov pro seniory v Hranicích jako investiční příspěvek ve výši 40.000,-- Kč 
a neinvestiční příspěvek ve výši 30.000,-- Kč na akci „Přístavba jídelny – PC pro seniory a návštěvní místnosti“, Domov pro seniory v Chebu jako neinvestiční příspěvek ve výši 355.000,-- Kč na instalaci požární signalizace a pořízení polohovacích lůžek a pro Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu jako investiční příspěvek ve výši 174.000,-- Kč na opravu výtahu a úpravu elektronické části STA.

Rozpočtovou změnu č. 136/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných prostředků z hospodářského výsledku za rok 2008 do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2009 v celkové výši 297.500,- Kč na uhrazení „Analýzy potenciálu rozvoje terciérního vzdělávání v Karlovarském kraji“ 

Rozpočtovou změnu č. 137/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.566.251,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost České rybářství, s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně

Rozpočtovou změnu č. 138/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 78.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje určenou na realizaci projektu „Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v Karlovarském kraji“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 139/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.347.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na rozvojový program „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání – č.j. 3638/2009-26“ pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 15.000,-- Kč, soukromé školy v částce 26.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 2.306.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení 
je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 140/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 12.108.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na financování rozvojového programu „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků – č.j. 11 215/2009-26“ na rok 2009, a to částka 11.840.000,-- Kč 
pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcemi a svazky obcí Karlovarského kraje odměňující pracovníky formou platu, částka 26.000,-- Kč pro školy zřizované krajem odměňující pracovníky formou mzdy, částka 242.000,-- Kč pro organizace zřizované soukromými subjekty v kraji (rozpis 
na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 141/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  234.569,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Aš na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za rok 2008.

Rozpočtovou změnu č. 142/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 60.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Cheb na úhradu části výdajů pro reprezentační družstvo České republiky z Gymnázia Cheb na celosvětovém finále soutěže „Mezinárodní turnaj mladých fyziků“ na Nankai University v TanJin v Číně.

Rozpočtovou změnu č. 143/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 122.430,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky poskytnuté 
na financování rozvojového programu ve vzdělávání „Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2009“. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi v Karlovarském kraji Mateřskou školu Sokolov, M. Majerové 1650 v částce 56.430,-- Kč a Mateřskou školu Sokolov, Sokolovská 1507 v částce 66.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 144/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.300,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění dotačního programu „Podpora romských žáků středních škol na leden – červen 2009“ 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední školu živnostenskou Sokolov.

Termín kontroly: 9.7.2009

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


7. Dodatek smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Pomoc v nouzi, o.p.s. v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  509/06/09

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Pomocí v nouzi, o.p.s. v Sokolově dle návrhu

Termín kontroly: 3.9.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
8. Střední průmyslová škola Loket - ponechání finančních prostředků z prodeje movitého majetku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  510/06/09

- schvaluje ponechání finančních prostředků ve výši 37.130,- Kč získaných z prodeje movitého majetku příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Loket

Termín kontroly: 13.8.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9.  Souhlas s přípravou a předložením projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“ včetně schválení žádosti o závazné finanční krytí individuálního projektu Karlovarského kraje v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  511/06/09

- bere na vědomí přípravu projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“

- souhlasí s přípravou a předložením projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“

- rozhodla jmenovat Ing. Daniela Matějíčka vedoucím projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“ a Marcelu Saxovou vedoucí kontaktní osobou tohoto projektu

- schvaluje vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“ v celkové výši 434.100,- Kč, tj. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“ v celkové výši 
434.100,- Kč, tj. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu

- schvaluje vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100% celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 2.894.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100% celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 2.894.000,- Kč

Termín kontroly: 3.12.2009

Zodpovídá: 	Ing. Daniel Matějíček, pověřený k zastupování vedoucího odboru správních agend a krajský živnostenský úřad


10. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  512/06/09

jako jediný akcionář obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ: 264 02 068, 
se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen „ÚSKK, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), učinila tato rozhodnutí:

- bere na vědomí předloženou Výroční zprávu představenstva ÚSKK, a. s. za rok 2008

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislého auditora ze dne 11. 05. 2009, vyhotovenou auditorem Ing. Jaroslavem Peterou

- bere na vědomí vyjádření Dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky ÚSKK, a.s. za rok 2008 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti

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

- schvaluje řádnou roční účetní závěrku ÚSKK, a.s. za rok 2008

- rozhoduje o rozdělení zisku dosaženého v roce 2008 ve výši 14 058 380,87 Kč tak, že tento zisk 
se rozděluje v souladu s návrhem představenstva ÚSKK, a.s. takto: 

	702 919,05 Kč bude použito na doplnění rezervního fondu ÚSKK, a.s. (účet 421 „zákonný rezervní fond“)


	596 958,51 Kč bude použito na úhradu neuhrazené ztráty minulých let (účet 429 „neuhrazená ztráta minulých let“)


	část zisku ve výši 8 000 000,00 Kč bude vyplacena na dividendách (účet 364 „závazky ke společníkům při rozdělování zisku“)  


	zbývající část zisku ve výši 4 758 503,31 Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk minulých let“


- rozhoduje o vyplacení odměny za 2. pololetí 2008 pro předsedu představenstva ÚSKK, a.s.  
Ing. Martina Leichtera ve výši dle předloženého návrhu 

- rozhoduje o vyplacení odměny za 2. pololetí 2008 pro místopředsedu představenstva ÚSKK, a.s.  
Ing. Zdeňka Brázdu ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení odměny za 2. pololetí 2008 pro člena představenstva ÚSKK, a.s. pana Milana Poláka ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení odměny za 2. pololetí 2008 pro člena představenstva ÚSKK, a.s. pana Martina Čedíka ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje, v souladu s ustanovením § 121 odst. 4 ObchZ, o vrácení peněžitého vkladu mimo základní kapitál ve výši 8 000 000,00 Kč jedinému akcionáři – Karlovarskému kraji – který byl společnosti ÚSKK, a.s. poskytnut jediným akcionářem v roce 2006 na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 21/01/06

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ.

Zodpovídá: 	Ing. Martin Leichter, předseda představenstva
                      	Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
                      	Martin Čedík, člen představenstva
                      	Milan Polák, člen představenstva             

11. Výkon působnosti valné hromady ÚSKK, a. s. - revokace části usnesení č. RK 299/04/2009 
ze dne 2. dubna 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  513/06/09

- ruší ve smyslu důvodové zprávy stávající část textu uvedeného v usnesení č. RK 299/04/09 
ze dne 2. dubna 2009, bod 11, ve znění: 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., dle předloženého znění s připomínkou uvedenou v zápise
- schvaluje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a § 59 odst. 1 písm. j) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 smlouvy ze dne 11.5.2006 o výkonu funkce člena dozorčí rady pro Jaroslav Krýsla, člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., dle předloženého znění s připomínkou uvedenou v zápise
- schvaluje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a § 59 odst. 1 písm. j) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro Ing. Jiřího Behenského, člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., 
dle předloženého znění s připomínkou uvedenou v zápise
- rozhoduje o vyplacení odměny za období od 13.11.2008 do 31.3.2009 pro Ing. Jiřího Červenku, za výkon funkce člena dozorčí rady, ve výši dle předloženého návrhu s připomínkou uvedenou v zápise
- rozhoduje o vyplacení odměny za období od 13.11.2008 do 31.3.2009 pro člena dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Jiřího Behenského, za výkon funkce člena dozorčí rady, ve výši dle předloženého návrhu s připomínkou uvedenou 
v zápise

Ostatní text usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 299/04/09 ze dne 02. 04. 2009 týkající se změny stanov, odvolání a volby členů dozorčí rady zůstává beze změny.

 - schvaluje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), smlouvy o výkonu funkce pro tyto členy dozorčí společnosti ÚSKK, a.s.

	Václava Mlezivu, bytem Plesná, Šestidomí 276, PSČ 351 35

Ing. Jiřího Vojtěcha, bytem Ostrov, Pstruží 27, PSČ 363 01
Ing. Václava Živného, bytem Sokolov, Růžové náměstí 1616, PSČ 356 01
Ing. Jiřího Behenského, bytem Habartov, Čs. lesů 555, PSČ 357 09
dle předloženého znění

- schvaluje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 ObchZ a § 59 odst. 1 písm. j) KrajZ, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 11. 05. 2006 uzavřené mezi ÚSKK, a.s. a členem dozorčí rady Jaroslavem Krýslem, bytem Karlovy Vary, Varšavská 9, PSČ 360 01, dle předloženého znění

- rozhoduje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ a § 59 odst. 1 písm. j) KrajZ, o vyplacení odměny 
pro bývalého člena dozorčí rady ÚSKK, a.s. Ing. Jiřího Červenku, bytem Aš, Thomayerova 10, 
PSČ 352 01, za období od 13. 11. 2008 do 31. 03. 2009 ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ a § 59 odst. 1 písm. j) KrajZ, o vyplacení odměny pro člena dozorčí rady ÚSKK, a.s. Ing. Jiřího Behenského, bytem Habartov, Čs. lesů 555, PSČ 357 09, za období od 13. 11. 2008 do 31. 03. 2009 ve výši dle předloženého návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ

Zodpovídá:	Ing. Martin Leichter, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
pan Martin Čedík, člen představenstva
pan Milan Polák, člen představenstva


12. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje – I. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  514/06/09

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravci: LIGNETA autobusy s.r.o., VV autobusy s.r.o., DPÚK a.s., Cvinger bus s.r.o., ČI-DU, spol. s r.o., PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o., František Farář a Karel Vrbík, dle návrhu

Termín kontroly: 23.7.2009

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


13. Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 
pro období od 1.7.2009 do 31.12.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  515/06/09

- souhlasí se schválením rozsahu základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje  pro období od 1.7.2009 do 31.12.2009 ve výši 162.253.000,- Kč (slovy: jednostošedesátdvamiliónůdvěstěpadesáttřitisícekorunčeských) k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní a veřejnou linkovou dopravou (včetně žákovského jízdného), dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro období od 1.7.2009 do 31.12.2009 ve výši 162.253.000,- Kč (slovy: jednostošedesátdvamiliónůdvěstěpadesáttřitisícekorunčeských) k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní a veřejnou linkovou dopravou (včetně žákovského jízdného), dle návrhu

Termín kontroly: 23.7.2009

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


14. Změna sazebníku jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  516/06/09

- schvaluje změnu sazebníku jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji jeho doplněním o text: „U fyzických osob a nepodnikatelských subjektů (obce, nadace apod.) lze uplatnit 50% slevu příslušné sazby“

Termín kontroly:  9.7.2009

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


15. 5. 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  517/06/09

- schvaluje 5. 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 5. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu

Termín kontroly: 23.7.2009

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


16. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Plán investic na rok 2009 - Změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  518/06/09

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. změnu č. 1 Plánu investic společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na rok 2009 dle předloženého návrhu 

Termín kontroly:  8.10.2009

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


17. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  519/06/09

- souhlasí  

	se změnou charakteru příspěvku poskytnutého obci Krásné Údolí v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 461/2009

se změnou charakteru příspěvku poskytnutého obci Boží Dar v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 496/2009

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

	změnu charakteru příspěvku poskytnutého obci Krásné Údolí v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 461/2009

změnu charakteru příspěvku poskytnutého obci Boží Dar v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 496/2009

Původně podpořené akce:
Žadatel
IČO
Název akce
Celkové náklady
Požadovaná dotace
dotace investiční/ neinvestiční (I/N)
Schválená dotace
Krásné Údolí
573256
Obnova a údržba mateřské školy + základní knihovny – výměna stávajících oken
224 100
112 000
I
110 000
Boží Dar
479705

Boží Dar - obnova božích muk

285 945

142 000

I
140 000

Nový návrh:
Žadatel
IČO
Název akce
Celkové náklady
Požadovaná dotace
dotace investiční/ neinvestiční (I/N)
Schválená dotace
Krásné Údolí
573256
Obnova a údržba mateřské školy + základní knihovny – výměna stávajících oken
224 100
112 000
N
110 000
Boží Dar
479705

Boží Dar - obnova božích muk

285 945

142 000

I/N
140 000

Termín kontroly: 23.7.2009 

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  520/06/09

- bere na vědomí Souhrnnou monitorovací zprávu o postupu realizace Programu rozvoje Karlovarského kraje v roce 2008

- ukládá vedoucímu odboru regionálního rozvoje předložit do 31.8.2009 Radě Karlovarského kraje Návrh postupu 3. aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje (v roce 2010)

Termín kontroly: 9.7.2009 

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


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

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.
 

20. Územně analytické podklady Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  521/06/09

- bere na vědomí územně plánovací podklad „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ v rozsahu udržitelného rozvoje území dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí územně plánovací podklad „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ v rozsahu udržitelného rozvoje území dle návrhu

- ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím právním předpisem, a to:
1. ukládání územně analytických podkladů
2. zveřejnění územně analytických podkladů v rozsahu umožňujícím dálkový přístup
3. zaslání územně analytických podkladů Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR do 6-ti měsíců od jejich pořízení

Termín kontroly: 13.8.2009

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


21. Výsledek veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  522/06/09

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly na místě č.j. 84/KN/09-12 vykonané u Sociální služby, příspěvková organizace
 
- ukládá příspěvkové organizaci Sociální služby, příspěvková organizace odvod do rozpočtu Karlovarského kraje neoprávněně použitých finančních prostředků určených na nákup dvou mikrobusů v celkové výši 299.843,-- Kč a tří pacientských zvedáků v celkové výši 95.094,-- Kč, spolu s penále 
ve výši 1 promile denně, nejvýše však do výše této částky

- ukládá panu Čermákovi předložit radě kraje návrh opatření ve vztahu k odpovědným osobám, které jsou zodpovědné za uvedené skutečnosti

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu neoprávněně použitých prostředků, včetně penále

Termín kontroly: 13.8.2009

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


22. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  523/06/09

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2009 dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací

Termín kontroly: 3.9.2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


23. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.6.2009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  524/06/09

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.6.2009:

Návrh programu:

A. 	Volba návrhové komise
B. 	Volba ověřovatelů zápisu
C. 	Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 18.6.2009
2. 	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 18.6.2009
3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5. 	Volba přísedících Krajského soudu v Plzni
6.	Poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2009
7. 	Návrh na rozdělení investičního a neinvestičního příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů  obcí  Karlovarského kraje pro rok 2009
8. 	Poskytnutí daru Krajskému sdružení hasičů Karlovarského kraje
9. 	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2009
10. 	Informace o dotacích ve školství v roce 2009
11.	Rozpočtová změna 
12.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009 
13.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008
14.	Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje
15.	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2009
16.	eGovernment v obcích – poskytnutí příspěvků 
17.	Projekt Vodácká Ohře – informace o průběhu realizace
18.	Program obnovy venkova – změny realizovaných akcí
19.	Program obnovy venkova 2008 – prominutí smluvní pokuty
20.	Územně analytické podklady
21.	Projekt CLARA II – změna názvu projektu (CROSS-DATA)
22.	Soutěž Vesnice roku 2009 – krajské kolo
23.	Schválení smlouvy o spolupráci a prohlášení kooperačních partnerů k projektu CLARA II/CROSS-DATA
24.	Zřízení příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
25.	Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro období od 1.7.2009 do 31.12.2009
26.	Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
na rok 2009 na předfinancování projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ spolufinancovaného Evropskou unií
27.	Odvolání a volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti
28.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“
29.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje
30.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/20518 včetně pozemkové parcely č. 282  v k.ú. Kolešov u Žlutic
31.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/20517 včetně pozemkové parcely č. 222  v k.ú. Vladořice
32.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 322/20 
	a č. 322/21 v  k.ú. Šabina
33.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Skalná a k.ú. Starý Rybník
34.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 2299/18 
	a č. 2299/26 v k.ú. Cheb
35.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1880/1v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi
36.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1980v k.ú. Stanovíce
37.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 72/2 v k.ú.Merklín u Karlových Var
38.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 602/11 v k.ú.Velká Hleďsebe
39.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba bez čp/če na pozemku 
p.č. st.1819/2 v k.ú. Sokolov
40.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 130/9 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní
41.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 014/2009 ze dne 22.1.2009
42.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 016/2009 ze dne 22.1.2009
43.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 418/12, č. 462/11 a část stavební parcely č. st. 507 v k.ú. Hranice u Aše
44.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 366/6 v k.ú. Hranice u Aše
45.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 462/8 v k.ú. Hranice u Aše
46.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 462/14 a č. 462/15 v k.ú. Hranice u Aše
47	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 418/20, č. 462/5 a č. 462/12 v k.ú. Hranice u Aše
48.	Změna části usnesení č. ZK 260/10/08 ze dne 16.10.2008 –  Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary
49.	Souhlas s budoucím prodejem plynárenského zařízení – STL plynovod a přípojky v areálu KÚ
	Karlovarského kraje v majetku Karlovarského kraje do vlastnictví Západočeské plynárenské Net, s.r.o.
50.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje
51.	Projekt „TourNET“ – schválení finančního krytí
52.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu
53.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2009 - I. etapa 
54.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2009
55.	Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké školy Kraslice
56.	Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Město Loket
57.	Projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ - schválení finančního krytí a podání žádosti do Integrovaného operačního programu
58.	Poskytnutí investiční dotace na likvidaci Legionely ve vodovodním řádu Karlovarské krajské nemocnice a.s.
59.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009
60.	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 
61.	Finanční krytí projektu „Solární škola – regionální výchovné středisko OZE“
62.	Projekt „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov
63.	Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže 
na rok 2009
64.	Projekt Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických
	pracovníků“
65.	Projekt Karlovarského kraje „Metodická centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
	v Karlovarském kraji“
66.	Projekt Karlovarského kraje „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“
67.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství
	krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2009
68.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství 
na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2009
69.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
70.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2009
71.	Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování vodohospodářských akcí
	Karlovarským krajem v r. 2009
72.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 
73.	Různé
   		           			
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


24. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.6.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  525/06/09

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.6.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



25. Odvolání a jmenování člena Komise pro tělovýchovu a sport

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  526/06/09

- odvolává člena Komise pro tělovýchovu a sport pana Jiřího Vaněčka 

- jmenuje Roberta Lukáše novým členem Komise pro tělovýchovu a sport

- ukládá Ing. Marii Tomsové, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu, zajistit plnění tohoto usnesení 
po technické stránce

Termín kontroly: 23.7.2009

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


26. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Zajištění stravovacích služeb 
pro Krajský úřad Karlovarského kraje“
- Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky
- Schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  527/06/09

- schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Zajištění stravovacích služeb 
pro Krajský úřad Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče SOKOREST, s.r.o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov. Nabídková cena 1 menu 65,- Kč včetně DPH.

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže SOKOREST, s.r.o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov s nabídkovou cenou 1 menu 65,- Kč včetně DPH, dle zadávacích podmínek výběrového řízení zakázky „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a společností  SOKOREST, s.r.o., dle zadávacích podmínek výběrového řízení

Termín kontroly: 9.7.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


27. Příprava pracovního týmu pro zpracování koncepce hospodaření s majetkem kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  528/06/09

- pověřuje Mgr. Jaroslava Borku uzavřením dohod konaných mimo pracovní poměr pro členy pracovního týmu pověřeného zpracováním koncepce hospodaření s majetkem kraje, k povolování pracovních cest realizovaných v souvislosti s výše uvedeným předmětem činnosti

- ukládá Mgr. Jaroslavu Borkovi, náměstkovi hejtmana zajistit finanční prostředky k plnění závazků vyplývajících z výše uvedeného usnesení dohod v rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2010

Termín kontroly: 23.7.2009

Zodpovídá: Mgr. Jaroslav Borka, náměstek hejtmana


28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 2299/1, č. 2301/2 a č. 2301/1 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  529/06/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 2299/1 o výměře 217 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3893-122/2009 z původní pozemkové parcely 
č. 2299/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2299/28, část pozemkové parcely č. 2301/2 o výměře 692 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3895-121/2009 z původní pozemkové parcely č. 2301/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela 
č. 2301/23, část pozemkové parcely č. 2301/2 o výměře 131 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3895-121/2009 z původní pozemkové parcely č. 2301/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2301/24, část pozemkové parcely č. 2301/1 o výměře 2644 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3894-123/2009 z původní pozemkové parcely č. 2301/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2301/21 a část pozemkové parcely č. 2301/1 
o výměře 508 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3894-123/2009 z původní pozemkové parcely č. 2301/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2301/22, vše v k.ú. 
a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb , IČ 253979, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel na své úřední desce, tj. do 7.7.2009, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

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

Termín kontroly:  22.10.2009

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


29. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavby silnic III/21323, III/21324 a III/21327 včetně souvisejících pozemků a objektů 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  530/06/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést stavby silnic č. III/21323 a III/21324 včetně souvisejících pozemkových parcel  č. 1060 o výměře 431 m2, č. 1069/1 o výměře 18282 m2 a č. 646/2 
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o výměře 8318 m2 a č. 767 o výměře 6066 m2 v k.ú. Krapice o obci Františkovy Lázně, č. 386 o výměře 12994 m2 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně a mostního objektu ev. č. 21323-1 na silnici č. III/21323, formou smlouvy o uzavření  budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a Městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 00253936, zastoupeným starostkou města panem 
Ivo Mlátilíkem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 7.7.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Františkovy Lázně

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část stavby silnice č. III/21327 včetně souvisejících pozemkových parcel  č. 390/1 o výměře 11393 m2, č. 399/2 o výměře 1908 m2,  část č. 417 o výměře cca 2831 m2 a část č. 399/1 o výměře cca 18118 m2  v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně formou smlouvy o uzavření  budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a Městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 00253936, zastoupeným starostkou města panem Ivo Mlátilíkem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 7.7.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Františkovy Lázně

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o uzavření budoucích smluv darovacích a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  22.10.2009

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


30. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  531/06/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 132/3 o výměře 137 m2, č. 132/5 o výměře 3 m2, č. 132/6 o výměře 280 m2, č. 1706/2 o výměře 41 m2,   č. 1706/3 o výměře 3 m2, č. 3421/3 o výměře 323 m2,  č. 3421/25 o výměře 2 m2, č. 3421/35 o výměře 60 m2,  č. 3421/45 o výměře 251 m2,  č. 3421/46 o výměře 186 m2, č. 3421/47 o výměře 266 m2, č. 3421/51 o výměře 92 m2, 
č. 3421/52 o výměře 3 m2, č. 3421/55 o výměře 131 m2, č. 3421/56 o výměře 105 m2 a č. 3421/57 
o výměře 59 m2, vše v k.ú. a obci Sokolov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Sokolov, se sídlem Sokolov, Rokycanova 1929, PSČ 356 01, 
IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Karlem Jakobcem (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 7.7.2009, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 128/5 o výměře 44 m2, č. 132/2 o výměře 699 m2, č. 132/7 o výměře 24 m2, 
č. 3421/19 o výměře 419 m2, č. 3421/26 o výměře 98 m2 a  č. 3421/54 o výměře 305 m2, vše v k.ú. a obci Sokolov, formou darovací smlouvy mezi Městem Sokolov, se sídlem Sokolov, Rokycanova 1929, 
PSČ 356 01, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Karlem Jakobcem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  22.10.2009

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


31. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část parcely označené 
ve zjednodušené evidenci jako PK 6628/1 v k.ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  532/06/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část parcely označené ve zjednodušené evidenci jako 
PK 6628/1 o výměře 1 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1841-6304/2008 z parcely zjednodušené evidence PK 6628/1 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. st. 3290 v k.ú. a obci Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Petrem Novotným a Radkou Novotnou, oba trvale bytem Mánesova 1613/48, 
PSČ 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za cenu 410,- Kč + 1.600,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 2.010,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část parcely na své úřední desce, tj. do 7.7.2009, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Novotných

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

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

Termín kontroly:  22.10.2009

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


32. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 14/2009 ze dne 22.1.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  533/06/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu rozsahu úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 507 v k.ú. Olšová Vrata z cca 90 m2 na cca 178 m2, změnu celkové kupní ceny z 43.200,- Kč na 85.440,- Kč a uzavření  Dodatku  č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 014/2009 ze dne 22.1.2009 v rámci stavby „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“ mezi Lesní společností Františkovy Lázně, a.s., a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětného dodatku a pověřit jej podpisem tohoto dodatku

Termín kontroly:  22.10.2009

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


33. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 16/2009 ze dne 22.1.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  534/06/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu rozsahu úplatného nabytí pozemkové parcely č. 509 v k.ú. Olšová Vrata z cca 723 m2 na cca 1039 m2, změnu celkové kupní ceny z 573.120,- Kč na 724.800,- Kč a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě 
ev. č. 016/2009 ze dne 22.1.2009 v rámci stavby „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“ mezi Ing. Jiřím Dufkem a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětného dodatku a pověřit jej podpisem tohoto dodatku

Termín kontroly:  22.10.2009

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


34. Záměr kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi 
ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. – k.ú. Hory u Oloví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  535/06/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje, 
(tj. pozemková parcela č. 1079/11 o výměře 371 m2 v k.ú. Hory u Oloví a obci Oloví) s nemovitostmi 
ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., (tj. pozemková parcela č. 719/13 o výměře 623 m2 
a pozemková parcela č. 719/14 o výměře 835 m2 v k.ú. Hory u Oloví a obci Oloví) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako první směňující na straně jedné), a Lesy České republiky, s.p., 
se sídlem Přemyslova 1106/19, PSČ 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 (jako druhý směňující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 7.7.2009, nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí

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

Termín kontroly:  22.10.2009

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


35. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 418/12, č. 462/11 a část stavební parcely č. st. 507 v k.ú. Hranice u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  536/06/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 418/12 o výměře cca 603 m2, č. 462/11 o výměře cca 652 m2 a části stavební parcely č. st. 507 o výměře cca 10 m2, vše v k.ú. Hranice u Aše formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi paní Patricií Pěnkavovou, trvale bytem Hranice, Zahradní 759, PSČ 351 24 (jako zavázaná na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku, na základě znaleckého posudku s cenou v místě a čase obvyklou, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku paní Patricie Pěnkavové do vlastnictví Karlovarského kraje 

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

Termín kontroly:  22.10.2009

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


36. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 462/8 v k.ú. Hranice u Aše 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  537/06/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 462/8 o výměře cca 227 m2  v k.ú. Hranice u Aše formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi paní Terezou Pěnkavovou, trvale bytem Hranice, Luční 629, PSČ 351 24 (jako zavázaná na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za cenu, která bude stanovena u části pozemkové parcely č. 462/8 o výměře cca 105 m2, potřebné pro průběžnou část komunikace, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku s cenou v místě a čase obvyklou a u části pozemkové parcely č. 462/8 o výměře cca 122 m2, potřebné pro vybudování okružní křižovatky, 
za dohodnutou smluvní cenu 1,- Kč/m2, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku paní Terezy Pěnkavové do vlastnictví Karlovarského kraje. 

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

Termín kontroly:  22.10.2009

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


37. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 366/6 v k.ú. Hranice u Aše 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  538/06/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 366/6 o výměře cca 100 m2  v k.ú. Hranice u Aše formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi paní Janou Pěnkavovou, trvale bytem Hranice, Luční 629, PSČ 351 24 (jako zavázaná na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku, na základě znaleckého posudku s cenou v místě a čase obvyklou, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku paní Jany Pěnkavové do vlastnictví Karlovarského kraje 

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

Termín kontroly:  22.10.2009

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


38. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 462/14 a č. 462/15 v k.ú. Hranice u Aše 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  539/06/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 462/14 o výměře cca 240 m2 a pozemkové parcely č. 462/15 o výměře 2215 m2   v k.ú. Hranice u Aše formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi manželi Janou Pěnkavovou a Zdeňkem Pěnkavou, oba trvale bytem Hranice, Luční 629, PSČ 351 24 (jako zavázaní na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za cenu, která bude stanovena u části pozemkové parcely č. 462/14 o výměře cca 37 m2 a u pozemkové parcely č. 462/15 o výměře 2215 m2, potřebných pro průběžnou část komunikace, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku s cenou v místě a čase obvyklou a u části pozemkové parcely č. 462/14 o výměře cca 203 m2, potřebné pro vybudování okružní křižovatky, za dohodnutou smluvní cenu 1,- Kč/m2, a tím převést předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Jany a Zdeňka Pěnkavových do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly:  22.10.2009

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


39. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 418/20, č. 462/5 a č. 462/12 v k.ú. Hranice u Aše 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  540/06/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemkových parcel č. 418/20 o výměře cca 686 m2, č. 462/5 o výměře cca 2849 m2 a  č. 462/12 
o výměře cca 596 m2   v k.ú. Hranice u Aše formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi paní Kristýnou Braun, trvale bytem Hranice, Luční 629, PSČ 351 24 (jako zavázaná na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za cenu, která bude stanovena u pozemkové parcely č. 418/20 o výměře 
cca 686 m2, u části pozemkové parcely č. 462/5 o výměře cca 2353 m2 a u části pozemkové parcely 
č. 462/12 o výměře cca 545 m2, potřebných pro průběžnou část komunikace, v souladu s předpisy 
o oceňování majetku na základě znaleckého posudku s cenou v místě a čase obvyklou a u části pozemkové parcely č. 462/5 o výměře cca 496 m2 a části pozemkové parcely č. 462/12 o výměře cca 51 m2, potřebných pro vybudování okružní křižovatky, za dohodnutou smluvní cenu 1,- Kč/m2, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku paní Kristýny Braun do vlastnictví Karlovarského kraje  

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

Termín kontroly:  22.10.2009

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


40. Změna části usnesení č. RK 651/08/08 ze dne 20.8.2008 –  Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  541/06/09

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. RK 651/08/08 ze dne 20.8.2008 ve znění: 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 2611/2 o výměře 25 m2, v k.ú. Karlovy Vary

      		Zbývající část usnesení č. RK 651/08/08 ze dne 20.8.2008 se nemění.       

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 260/10/08 ze dne 16.10.2008 ve znění: 

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2611/2 o výměře 25 m2, v k.ú. Karlovy Vary
      
                   	Zbývající část usnesení č. ZK 260/10/08 ze dne 16.10.2008 se nemění.

Termín kontroly:  22.10.2009

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

41. Prodej objektu č. p. 767, Gustava Geipela, včetně pozemku p. č. st. 995 o výměře 260 mﾲ260 m², vše 
k. ú. Aš – schválení nového záměru prodeje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  542/06/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 767 na pozemku p.č. st. 995, včetně pozemku p. č. st. 995 o výměře 260 mﾲ260 m², ulice Gustava Geipela, vše k. ú. Aš

- zrušuje dále usnesení  č. RK 214/03/09 ze dne 5.3.2009 ve znění: 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 767 na pozemku p.č. st. 995, včetně pozemku p. č. st. 995 o výměře 260 mﾲ260 m², ulice Gustava Geipela, vše k. ú. Aš, minimálně za cenu dle znaleckého posudku, tj. 2.585.450,-- Kč

Termín kontroly: 13.8.2009

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


42. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  543/06/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na částech pozemků p.č. 126/6, p.č. 281/3 a p.č. 153/3o celkové výměře 67 m2, vše v k.ú. Chocovice, s tím, že stavba realizovaná na částech pozemků p.č. 126/6, p.č. 281/3 a p.č. 153/3 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě a po získání souhlasu Pozemkového fondu s převodem, bude uzavřena kupní smlouva 
o převodu částí pozemků zastavěných stavbou cyklostezky p.č. 126/6, p.č. 281/3 a p.č. 153/3, 
do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v čase a místě obvyklou

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 1492/1 o výměře 89 m2, v k.ú. Kynšperk nad Ohří, s tím, 
že stavba realizovaná na části pozemku p.č. 1492/1 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva 
o převodu části pozemku p.č. 1492/1 zastavěné stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v čase a místě obvyklou

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 144/1 o výměře 76 m2, v k.ú. Chocovice, s tím, že stavba realizovaná na části pozemku p.č. 144/1 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena 
a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva o převodu části pozemku p.č. 144/1 zastavěné stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v čase 
a místě obvyklou. V případě, že bude tato cena nižší než 100,-- Kč/m2, budou prodány pozemky za tuto minimální cenu a cena 100,-- Kč/m2 bude cenou smluvní.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smluv o nájmu nemovitého majetku dle návrhu

Termín kontroly: 13.8.2009

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


43. Předání některých nemovitostí do správy Krajské knihovny Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  544/06/09

- schvaluje v souladu s § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předání:

- 	nebytového prostoru evidovaného pod číslem 2a41A v prvním patře budovy č.p. 379 (budova „C“ Krajského úřadu Karlovarského kraje) stojící na pozemku p.č. 527/31, k.ú. Dvory a obec Karlovy Vary

do správy příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem – Krajské knihovny Karlovy Vary, 
se sídlem Závodní 378/84, 360 06  Karlovy Vary, IČ  70966206, s účinností od 1.6.2009

Termín kontroly:  22.10.2009

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


44. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – traktor ZKL Zetor 12045 
ve správě příspěvkové organizace Školní statek Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  545/06/09

- schvaluje prodej movitého majetku – zemědělského kolového traktoru ZKL Zetor 12045, 
SPZ CH 20-65, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Školním statkem Cheb, jako prodávajícím na jedné straně a fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění Milošem Cetkovským, Odrava – Obilná 1, 350 02 Cheb, jako kupujícím na straně druhé, za cenu 220.000,- Kč včetně DPH, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky ve výši 220.000,- Kč získané prodejem zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

Termín kontroly:   13.8.2009
  
Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku Cheb


45. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – traktor ZKL Zetor 8011 
ve správě příspěvkové organizace Školní statek Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  546/06/09

- schvaluje prodej movitého majetku – zemědělského kolového traktoru ZKL Zetor 8011, 
SPZ CH 33-96, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Školním statkem Cheb, jako prodávajícím na jedné straně a fyzickou osobou Jiřím Rousem, Nový Kostel 89, jako kupujícím 
na straně druhé, za cenu 29.000,- Kč včetně DPH, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky ve výši 29.000,- Kč získané prodejem zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

Termín kontroly:   13.8.2009
  
Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku Cheb


46. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – traktorový pluh ve správě příspěvkové organizace Školní statek Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  547/06/09

- schvaluje prodej movitého majetku – traktorový pluh, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Školním statkem Cheb, jako prodávajícím na jedné straně a zemědělským podnikatelem Erikem Arkenbergem, Podhrad, Všebořská 75/2, 350 02 Cheb, jako kupujícím na straně druhé, za cenu 22.600,- Kč včetně DPH, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky ve výši 22.600,- Kč získané prodejem zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

Termín kontroly:   13.8.2009
  
Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku Cheb


47. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám dotčeným stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“ – A

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  548/06/09

- schvaluje

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou – Úřadem práce v Karlových Varech, (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) k pozemkovým parcelám č. 527/118 a 527/117, k.ú. Dvory, na kterých bude umístěn chodník a sdělovací kabel

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) k pozemkovým parcelám č.525/82 a 525/100, k.ú. Dvory, 
na kterých bude umístěna komunikace, vodovod, vedení veřejného osvětlení, chodník, děšťová kanalizace, splašková kanalizace

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou - Krajským soudem v Plzni (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) k pozemkovým parcelám č.527/37 a 527/112, k.ú. Dvory, na kterých bude umístěn sdělovací kabel KÚ, vodovod, vedení veřejného osvětlení, dešťová kanalizace

Jedná se umístění inženýrských sítí v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu 
KÚ Karlovarského kraje“, a to za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem. 

- pověřuje vedoucího odboru správa majetku Karlovarského kraje uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k uvedeným pozemkovým parcelám, k.ú. Dvory

Termín kontroly:  3.9.2009 

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


48. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám dotčeným stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“ – B

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  549/06/09

- schvaluje

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám 
č. 112/1 a 112/5, k.ú. Dvory, na kterých bude umístěn STL plynovod, a to mezi firmou JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s., (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako investorem stavby) a ZČP Net, s.r.o. (jako stranou oprávněnou)

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám 
č. 527/112, k.ú. Dvory, na kterých bude umístěn STL plynovod, a to mezi Českou republikou - Krajským soudem v Plzni (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako investorem) 
a ZČP Net, s.r.o. (jako stranou oprávněnou)

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám 
č. 527/1; 527/108; 527/52; 664/8, k.ú. Dvory, na kterých bude umístěn STL plynovod, a to mezi Karlovarským krajem (jako investorem a budoucí stranou povinnou) a ZČP Net, s.r.o. (jako stranou oprávněnou)

Jedná se umístění inženýrských sítí v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“, za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem. 

- pověřuje vedoucího odboru správa majetku Karlovarského kraje uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k uvedeným pozemkovým parcelám, k.ú. Dvory

Termín kontroly:  3.9.2009 

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


49. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 228/2 a 242/28, k.ú. Sokolov, 
ve prospěch společnosti Sokolovská bytová s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  550/06/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 228/2 a č. 242/28, k.ú. Sokolov, na které bude umístěna teplovodní přípojka pro objekt č.p. 137 ve prospěch společnosti Sokolovská bytová s.r.o., 
a to za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary (jako stranou povinnou) a společností Sokolovská bytová s.r.o. (jako stranou oprávněnou)

- ukládá řediteli příspěvkové organizace  Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č. 228/2 a st.p.č. 242/28, k.ú. Sokolov

Termín kontroly:  13.8.2009 

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


50. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 966/11, k.ú. Mariánské Lázně, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  551/06/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 966/11, k.ú. Mariánské Lázně, na které bude umístěno kabelové vedení VN do trafostanice Hotelová škola, tj. stavba „Mariánské Lázně Městská doprava kVN 22 kV“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši 76.570,- Kč, stanovené znaleckým posudkem

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Hotelová škola Mariánské Lázně (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako stranou oprávněnou)

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č. 966/11 k.ú. Mariánské Lázně

Termín kontroly:  13.8.2009 

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


51. Žádost města Krásno o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou vodovodu na silničních pozemcích Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  552/06/09

- souhlasí s úplným prominutím jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Dolní Hluboká u Krásna – vodovod“

Termín kontroly:  9.7.2009

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


52. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů – nové znění

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  553/06/09

- schvaluje předložené upravené znění (změna Čl. V. odst. 4) Pravidel pro poskytování příspěvků 
z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů včetně jejich příloh, které jsou  nedílnou součástí pravidel – formuláře žádosti, smlouvy o poskytnutí příspěvku, informační tabulky a závěrečného vyúčtování - s platností od 5. 6. 2009 (viz důvodová zpráva)

- ruší Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválená usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 64/01/07 ze dne 
18.1.2007, kterým byla schválena 

Termín kontroly: 5.11.2009

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


53. Smlouva o výpůjčce uměleckých děl mezi Karlovarským krajem a Galerií umění Karlovy Vary, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  554/06/09

- schvaluje smlouvu o výpůjčce uměleckých děl mezi Karlovarským krajem a Galerií umění Karlovy Vary, p.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem této smlouvy

- pověřuje vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu převzetím 
a předáním uměleckých děl

- ukládá odboru správa majetku zajistit aktualizaci pojistné smlouvy na umělecká díla

Termín kontroly: 3.9.2009 

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


54. Smlouva o výpůjčce uměleckých děl mezi Karlovarským krajem a Galerií výtvarného umění 
v Chebu, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  555/06/09

- schvaluje smlouvu o výpůjčce uměleckých děl mezi Karlovarským krajem a Galerií výtvarného umění v Chebu, p.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem této smlouvy

- pověřuje vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu převzetím 
a předáním uměleckých děl

- ukládá odboru správa majetku zajistit aktualizaci pojistné smlouvy na umělecká díla

Termín kontroly: 3.9.2009

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

55. Schválení dodatku ke smlouvě o dílo na dodavatele projektové dokumentace k projektu „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  556/06/09

- schvaluje  uzavření a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s dodavatelskou firmou na zpracování projektové dokumentace R Projekt – Ing. Jan Woletz

- pověřuje PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. podpisem dodatku ke smlouvě o dílo s firmou R Projekt – Ing. Jan Woletz

Termín kontroly: 26.11.2009

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
	          	PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o


56. Projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ - schválení finančního krytí a podání žádosti do Integrovaného operačního programu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  557/06/09

- souhlasí 

s podáním žádosti o poskytnutí podpory do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporované aktivity 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ 
s předfinancováním projektu „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ v maximální výši 130.000.000,-- Kč
s předpokládanou výší uznatelných nákladů na projekt „Důl Jeroným v Čisté 
u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ v maximální výši 
130.000.000,-- Kč
s příjmem dotace ve výši 100 % způsobilých výdajů na projekt „Důl Jeroným v Čisté 
u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“, financování projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % spolufinancování ze státního rozpočtu ČR
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu bylo pověřeno Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace
f)	se závazným příslibem financování na realizaci projektu „Důl Jeroným v Čisté 
u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ v maximální výši 
130.000.000,-- Kč

- pověřuje 

a)	PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. podpisem žádosti o poskytnutí podpory do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporované aktivity 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ 
b)	PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. předložením žádosti o poskytnutí podpory do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporované aktivity 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

a)	podání žádosti o poskytnutí podpory do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporované aktivity 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ 
b)	předfinancování projektu „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ v maximální výši 130.000.000,-- Kč
c)	předpokládanou výší uznatelných nákladů na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ v maximální výši 130.000.000,-- Kč
d)	s příjmem dotace ve výši 100 % způsobilých výdajů na projekt „Důl Jeroným v Čisté 
u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“, financování projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % spolufinancování ze státního rozpočtu ČR
e)	aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ bylo pověřeno Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace
f)	pověření PhDr. Evy Dittertové, ředitelky Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. podpisem žádosti o poskytnutí podpory do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporované aktivity 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“
g)	pověření PhDr. Evy Dittertové, ředitelky Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. předložením žádosti o poskytnutí podpory do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporované aktivity 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“
h)	závazný příslib financování plánovaného projektu „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ v maximální výši 130.000.000,-- Kč

Termín kontroly: březen 2010

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče,  
                       	lázeňství a cestovního ruchu
	          	PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.




57.  Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  558/06/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 
5.000,-- Kč pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb, Hradební 2, Cheb, 
PSČ 350 38 na vědomostní soutěž s názvem „Znáš své tělo?“

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 5.000,-- Kč pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb, Hradební 2, Cheb, PSČ 350 38 na vědomostní soutěž s názvem „Znáš své tělo?“

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit potřebné kroky k uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou Cheb, Hradební 2, Cheb, PSČ 350 38

Termín kontroly: 3.9.2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


58. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
- 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  559/06/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ s připomínkami uvedenými v zápise

- schvaluje kvalifikační kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ s připomínkami uvedenými v zápise

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- 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
- člen: Mgr. Ivo Kováč		- náhradník: Ing. Petr Uhříček
- člen: Ing. arch. Vladimír Kužel	- náhradník: Ing. Jiří Strachoň

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: PaedDr. Vratislav Emler	- náhradník: MUDr. Pavel Štál
- 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


59. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a určení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  560/06/09

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov 

- jmenuje Mgr. Jiřího Widže do funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov s účinností od 1. srpna 2009 

- určuje plat Mgr. Jiřímu Widžovi podle platového výměru dle návrhu
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené 
se jmenováním Mgr. Jiřího Widže do funkce a určením jeho platu

Termín kontroly: 23.7.2009

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


60. Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou a vyhlášení konkursního řízení na obsazení této funkce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  561/06/09

- bere na vědomí oznámení pana Františka Pípala o vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou dnem 31. srpna 2009 

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související 
se vzdáním se funkce ředitele příspěvkové organizace a s přípravou a organizací konkursního řízení 
 
Termín kontroly:  24.9.2009  

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


61. Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  562/06/09

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov ve složení:

předseda komise:	Mgr. Monika Šperglová
	pověřená zastupováním vedoucího Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
	členové komise:	PaedDr. Vratislav Emler
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství – člen určený zřizovatelem
Mgr. Martin Havel
náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
RNDr. Zdeněk Papež
ředitel příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Martina Fenclová
	Pedagogický pracovník příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Stanislav Pochman
člen školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

- pověřuje Mgr. Blanku Hanákovou, úředníka krajského úřadu funkcí tajemníka konkursní komise 
na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související 
se jmenováním členů konkursní komise

Termín kontroly: 24.9.2009 

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


62. Změna mzdy ředitele příspěvkové organizace Školní statek Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  563/06/09

- schvaluje změnu mzdy Ing. Leoše Horčičky, ředitele příspěvkové organizace Školní statek Cheb, s účinností od 1. července 2009 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou mzdy ředitele příspěvkové organizace

Termín kontroly: 13.8.2009

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


63. Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov“
Část 1. – „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov – výměna otvorových výplní“
Část 2. – „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov – zateplení obálky budovy“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  564/06/09

- schvaluje vyloučení uchazečů Real Wonder s.r.o., Říčanská 1984/5, Praha 10 a STIOB s.r.o., Alšova 1743, Sokolov z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov“ – část 1. – „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov – výměna otvorových výplní“, část 2. – „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov – zateplení obálky budovy“ z důvodu nesplnění základních kvalifikačních předpokladů a nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávacích podmínkách výběrového řízení

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov“ – část 1. – „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov – výměna otvorových výplní“. 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče 3xN, spol. s r.o., Jáchymovská 421/91, Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 3.370.324,- Kč včetně DPH.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov“ – část 2. – „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov – zateplení obálky budovy“. 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RENSTAV stavební činnost s.r.o., Nádražní 93, 356 01 Sokolov, s nabídkovou cenou 8.887.562,72 Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Hanu Jandíkovou, ředitelku příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže 3xN, spol. s r.o., Jáchymovská 421/91, Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 
3.370.324,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje Mgr. Hanu Jandíkovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže RENSTAV stavební činnost s.r.o., Nádražní 93, 356 01 Sokolov, s nabídkovou cenou 8.887.562,72 Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace


64. Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  565/06/09

- schvaluje poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu a poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2009 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a soukromníkem dle přílohy č. 2

- souhlasí s poskytnutím účelové dotace ze státního rozpočtu a poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2009 příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi dle přílohy č. 3

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu a poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování těchto projektů příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi 

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

Termín kontroly:  24.9.2009 

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


65. Projekt Karlovarského kraje „Metodická centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  566/06/09

- jmenuje Mgr. Moniku Šperglovou, pověřenou zastupováním vedoucího Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, vedoucí projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Metodická centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji“ 

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Metodická centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji“ v rámci výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl Karlovarský kraj

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt Karlovarský kraj

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
na projekt „Metodická centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji“ v rámci výzvy individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti 

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Metodická centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji“ uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost ve výši cca 15.000.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši cca 15.000.000,- Kč 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje
                                                                                                            
Termín kontroly: 23.7.2009

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


66. Projekt Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  567/06/09

- jmenuje Mgr. Moniku Šperglovou, pověřenou zastupováním vedoucího Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, vedoucí projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ 

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ v rámci výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl Karlovarský kraj

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt Karlovarský kraj

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
na projekt „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ v rámci výzvy individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti 

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost ve výši cca 15.000.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši cca 15.000.000,- Kč 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje
                                                                                                            
Termín kontroly: 23.7.2009

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


67. Projekt „Interaktivní výuka“ příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  568/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Interaktivní výuka“ příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Josefa Svobodu, ředitele příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice, vedoucím projektu „Interaktivní výuka“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Interaktivní výuka“ byla příspěvková organizace Střední lesnická škola Žlutice

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Interaktivní výuka“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Interaktivní výuka“ ve výši cca 2.200.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice

- souhlasí, aby partnerem projektu s finančním příspěvkem bylo Občanské sdružení STUDNICE  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


68. Projekt „Tvorba výukových materiálů podporujících klíčové kompetence žáků s využitím moderních informačních a komunikačních technologií“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  569/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Tvorba výukových materiálů podporujících klíčové kompetence žáků s využitím moderních informačních a komunikačních technologií“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, vedoucím projektu „Tvorba výukových materiálů podporujících klíčové kompetence žáků s využitím moderních informačních a komunikačních technologií“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Tvorba výukových materiálů podporujících klíčové kompetence žáků s využitím moderních informačních a komunikačních technologií“ byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Tvorba výukových materiálů podporujících klíčové kompetence žáků s využitím moderních informačních a komunikačních technologií“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Tvorba výukových materiálů podporujících klíčové kompetence žáků s využitím moderních informačních a komunikačních technologií“ ve výši cca 2.943.781,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- souhlasí, aby partnerem projektu s finančním příspěvkem byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


69. Projekt „Učíme se interaktivně“ příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  570/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Učíme se interaktivně“ příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Petra Čavojského, ředitele příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov, vedoucím projektu „Učíme se interaktivně“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Učíme se interaktivně“ byla příspěvková organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Učíme se interaktivně“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Učíme se interaktivně“ ve výši cca 2.445.600,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


70. Projekt „Rozšíření kompetencí žáků ve využívání prostředků informačních a komunikačních technologií“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  571/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Rozšíření kompetencí žáků ve využívání prostředků informačních a komunikačních technologií“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Zdeňka Hrkala, ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, vedoucím projektu „Rozšíření kompetencí žáků ve využívání prostředků informačních a komunikačních technologií“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Rozšíření kompetencí žáků ve využívání prostředků informačních a komunikačních technologií“ byla příspěvková organizace Střední zdravotnická škola 
a vyšší odborná škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření kompetencí žáků ve využívání prostředků informačních a komunikačních technologií“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Rozšíření kompetencí žáků ve využívání prostředků informačních a komunikačních technologií“ ve výši cca 3.349.753,- Kč, kdy financování projektu 
je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


71. Projekt „Přírodovědná výuka za školou“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  572/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Přírodovědná výuka za školou“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, vedoucím projektu „Přírodovědná výuka za školou“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Přírodovědná výuka za školou“ byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Přírodovědná výuka za školou“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Přírodovědná výuka za školou“ ve výši cca 
3.500.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


72. Projekt „MOTIVACE – chci získat vyšší vzdělání“ příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  573/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „MOTIVACE – chci získat vyšší vzdělání“ příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Petra Čavojského, ředitele příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „MOTIVACE – chci získat vyšší vzdělání“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „MOTIVACE – chci získat vyšší vzdělání“ byla příspěvková organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „MOTIVACE – chci získat vyšší vzdělání“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „MOTIVACE – chci získat vyšší vzdělání“ ve výši cca 3.501.770,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


73. Projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy ke zdraví a tělesné výchovy“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  574/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy ke zdraví a tělesné výchovy“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Zdeňka Hrkala, ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, vedoucím projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy 
ke zdraví a tělesné výchovy“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy ke zdraví a tělesné výchovy“ byla příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti výchovy ke zdraví a tělesné výchovy“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy ke zdraví a tělesné výchovy“ ve výši cca 2.600.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


74. Projekt „Učíme správně technické obory“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  575/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Učíme správně technické obory“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a konstatuje, že záměr 
je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Jana Kota, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb hlavní kontaktní osobou projektu „Učíme správně technické obory“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Učíme správně technické obory“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Učíme správně technické obory“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Učíme správně technické obory“ ve výši cca 
3.000.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly:  23.7.2009  

Zodpovídá:   	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže  			a tělovýchovy
75. Projekt „Gymnázium Ostrov - zateplení pavilonů 1, 2“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  576/06/09

- jmenuje Mgr. Milana Martinka, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ v rámci Operačního programu Životní prostředí byla příspěvková organizace Gymnázium Ostrov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Gymnázium Ostrov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ ve výši 9.500.000,- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 9.500.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 950.000,- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do výše 950.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ do výše celkových nákladů 9.500.000,- Kč včetně DPH z prostředků kraje
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu do výše 9.500.000,- Kč včetně DPH

- ukládá Mgr. Milanu Martinkovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 17.12.2009 

Zodpovídá: Mgr. Milan Martinek, ředitel příspěvkové organizace


76. Projekt „MARS – rozhoduj o své budoucnosti“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  577/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „MARS – rozhoduj o své budoucnosti“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje PaedDr. Karla Černíka, zástupce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu „MARS – rozhoduj o své budoucnosti“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „MARS – rozhoduj o své budoucnosti“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „MARS – rozhoduj o své budoucnosti“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „MARS – rozhoduj o své budoucnosti“ ve výši 
4.500.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


77. Projekt „VENUŠE – informační centrum ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  578/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „VENUŠE – Informační centrum ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu „VENUŠE – Informační centrum ISŠTE Sokolov“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „VENUŠE – Informační centrum ISŠTE Sokolov“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „VENUŠE – Informační centrum ISŠTE Sokolov“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „VENUŠE – Informační centrum ISŠTE Sokolov“ ve výši 3.100.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


78. Projekt „Inovace vzdělávacího procesu“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  579/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Inovace vzdělávacího procesu“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Hanu Jandíkovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, vedoucí projektu „Inovace vzdělávacího procesu“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Inovace vzdělávacího procesu“ byla příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Inovace vzdělávacího procesu“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Inovace vzdělávacího procesu“ ve výši cca 
3.464.683,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


79. Projekt „Zvyšováním kvality pedagogického procesu ke zvýšení kvality výuky“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  580/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Zvyšováním kvality pedagogického procesu ke zvýšení kvality výuky“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Hanu Jandíkovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, vedoucí projektu „Zvyšováním kvality pedagogického procesu ke zvýšení kvality výuky“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Zvyšováním kvality pedagogického procesu ke zvýšení kvality výuky“ byla příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zvyšováním kvality pedagogického procesu ke zvýšení kvality výuky“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Zvyšováním kvality pedagogického procesu ke zvýšení kvality výuky“ ve výši cca 3.000.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


80. Projekt „Rozvoj jazykových kompetencí a komunikačních schopností ve výuce cizích jazyků“ příspěvkové organizace První české gymnázium Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  581/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Rozvoj jazykových kompetencí a komunikačních schopností ve výuce cizích jazyků“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality 
ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium Karlovy Vary, vedoucím projektu „Rozvoj jazykových kompetencí a komunikačních schopností ve výuce cizích jazyků“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Rozvoj jazykových kompetencí a komunikačních schopností ve výuce cizích jazyků“ byla příspěvková organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj jazykových kompetencí a komunikačních schopností ve výuce cizích jazyků“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Rozvoj jazykových kompetencí a komunikačních schopností ve výuce cizích jazyků“ ve výši cca 2.900.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno 
z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace První české gymnázium 
v Karlových Varech

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


81. Projekt Karlovarského kraje „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  582/06/09

- jmenuje Mgr. Moniku Šperglovou, pověřenou zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, vedoucí projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“ 

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“ v rámci výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost byl Karlovarský kraj

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt Karlovarský kraj

- souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
na projekt „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“ v rámci výzvy individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti 

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“ uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 
cca 15.000.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 
cca 15.000.000,- Kč 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje
  
Termín kontroly: 22.10.2009

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


82.  Vyjádření k oznámení záměru „Přeložka II/205 - obchvat obce Veselov“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  583/06/09

- projednala oznámení záměru „Přeložka II/205 - obchvat obce Veselov“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Přeložka II/205 - obchvat obce Veselov“ souhlasí za podmínky, že bude zajištěna funkčnost stávajícího územního systému ekologické stability a v období výstavby budou dodržovány limity hladiny hluku pro venkovní i vnitřní chráněný prostor staveb.

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


83. Vyjádření k oznámení záměru „Větrný park Hazlov - Skalka“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  584/06/09

- projednala oznámení záměru „Větrný park Hazlov - Skalka“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj požaduje další posouzení záměru „Větrný park Hazlov - Skalka“ dle zákona 
o posuzování vlivu na životní prostředí. Vzhledem k absenci zhodnocení potencionálního přeshraničního vlivu stavby a k možnému ovlivnění přírodního parku Halštrov, požadujeme zpracovat dokumentaci s důrazem na posouzení stavby větrných elektráren na přírodní park Halštrov a dále na jejich přeshraniční vliv z hlediska krajinného rázu autorizovanou osobou.

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





84. Vyjádření k oznámení záměru „Přeložka silnice II/214 Svatý Kříž - Maškov“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  585/06/09

- projednala oznámení záměru „Přeložka silnice II/214 Svatý Kříž - Maškov“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj požaduje další posouzení záměru „Přeložka silnice II/214 Svatý Kříž - Maškov“ dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vzhledem k problematickému řešení překročení Hájského potoka zatrubněním v kombinaci s výstavbou valu, čímž dojde i k narušení lokálního biokoridoru, požadujeme další posouzení záměru. V dokumentaci bude zpracována šetrnější varianta křížení vodního toku a jeho nivy s plánovanou výstavbou přeložky silnice II/214.

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


85a) Projekt „I my se potřebujeme uplatnit v životě“ příspěvkové organizace Dětský domov Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  586/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „I my se potřebujeme uplatnit v životě“ příspěvkové organizace Dětský domov Aš v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Annu Židův, ředitelku příspěvkové organizace Dětský domov Aš, vedoucí projektu 
„I my se potřebujeme uplatnit v životě“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „I my se potřebujeme uplatnit v životě“ byla příspěvková organizace Dětský domov Aš

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „I my se potřebujeme uplatnit v životě“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „I my se potřebujeme uplatnit v životě“ ve výši cca 700.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Dětský domov Aš

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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



85b) Projekt „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“ příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  587/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“ příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Jiřího Widže, zástupce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov, vedoucím projektu „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“ byla příspěvková organizace Gymnázium Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“ ve výši 
cca 2.500.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


85c) Projekt „Fiktivní firma jako moderní forma výuky“ příspěvkové organizace Gymnázium 
a obchodní akademie Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  588/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Fiktivní firma jako moderní forma výuky“ příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr 
je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje paní Janu Mouchovou, zaměstnankyni příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, vedoucí projektu „Fiktivní firma jako moderní forma výuky“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Fiktivní firma jako moderní forma výuky“ byla příspěvková organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Fiktivní firma jako moderní forma výuky“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Fiktivní firma jako moderní forma výuky“ ve výši cca 1.250.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


85d) Projekt „Zkvalitnění vzdělávání směřující k získání mezinárodního certifikátu počítačových znalostí ECDL“ příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  589/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Zkvalitnění vzdělávání směřující k získání mezinárodního certifikátu počítačových znalostí ECDL“ příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Kláru Tesařovou, zaměstnankyni příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, vedoucí projektu „Zkvalitnění vzdělávání směřující k získání mezinárodního certifikátu počítačových znalostí ECDL“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Zkvalitnění vzdělávání směřující k získání mezinárodního certifikátu počítačových znalostí ECDL“ byla příspěvková organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zkvalitnění vzdělávání směřující k získání mezinárodního certifikátu počítačových znalostí ECDL“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Zkvalitnění vzdělávání směřující k získání mezinárodního certifikátu počítačových znalostí ECDL“ ve výši cca 1.200.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


85e) Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v projektech Okresní hospodářské komory Cheb „Karlovarský kraj - Zelený kraj“ 
a „Zelené odpady“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  590/06/09

- bere na vědomí projektové záměry projektů „Karlovarský kraj – Zelený kraj“ a „Zelené odpady“ Okresní hospodářské komory Cheb v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměry obou projektů jsou v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- souhlasí, aby partnerem projektů s finančním příspěvkem byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formuláře „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

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


85f) Zajištění lékařských služeb první pomoci (LSPP) v Karlovarském kraji od 1.7.2009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  591/06/09

- bere na vědomí informaci o možných variantách řešení systému poskytování lékařské služby první pomoci v rámci Karlovarského kraje 

- schvaluje variantu „A“ zajištění lékařských služeb první pomoci v Karlovarském kraji s účinností 
od 1.7.2009 do 31.12.2009

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vypracovat návrh smlouvy 
a předložit jej Radě Karlovarského kraje ke schválení v průběhu měsíce června 2009 

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhodnotit po čtvrtletí fungování lékařské služby první pomoci, včetně případných stížností na fungování lékařské služby první pomoci

Termín kontroly: 17.12.2009

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
	       

85g) Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  592/06/09

- souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. a společností České aerolinie a.s. s dle návrhu

Termín kontroly:  9.7.2009

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
		

85h) Soutěž Vesnice roku 2009 – krajské kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  593/06/09

- bere na vědomí informace o soutěži „Vesnice roku 2009“ v Karlovarském kraji  

- souhlasí s  poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje pro oceněné obce, které 
se zúčastnily krajského kola soutěže „Vesnice roku 2009“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních odměn oceněným obcím:
	obec Březová  - vítěz krajského kola  				          	40 000,- Kč
	obec Hranice - diplom za vzorné vedení kroniky	             		20 000,- Kč
	obec Březová  - diplom za vzorné vedení obecní knihovny 	  		20 000,- Kč
	obec Krásno – diplom za rozvíjení lidových tradic		       		20 000,- Kč
	obec Tři Sekery – diplom za květinovou výzdobu v obci	 		20 000,- Kč
	obec Velká Hleďsebe - mimořádné ocenění za nejlepší projekt 
ze Strukturálních fondů 							20 000,- Kč

obec Vintířov – mimořádné ocenění „za dlouhodobý rozvoj“ 		20 000,- Kč
	obec  Poustka – mimořádné ocenění „za záchranu kostela sv. Wolfganga“	20 000,- Kč
	obec Křižovatka – mimořádné ocenění „za vytváření podmínek 
pro všestranný rozvoj obce“							20 000,- Kč
	 obec Milhostov - objev roku 						20 000,- Kč

Termín kontroly: 24.9.2009

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


85i) Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  594/06/09

- schvaluje poskytnutí částky 120.740,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 528.997,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy

Termín kontroly:  23.7.2009

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


85j) Schválení změny podoby zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  595/06/09

- revokuje  své usnesení č. RK 502/05/09 ze dne 21.5.2009

- 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


85k) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Schválení uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  596/06/09

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  uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., a to do 31.12.2009

Termín kontroly:  8.10.2009

Zodpovídá: 	Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva a generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


