Usnesení ze 48. jednání RKK dne 11.9.2009
11.9.2009		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

ze 48. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. září 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, p. Čermák (od 8:07 hodin), Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	Mgr. Havel, PaedDr. Emler
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

Usnesení č.
 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání
	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 			RK 931/09/09
24.9.2009 (mimo řádný termín)
	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.9.2009 		RK 932/09/09
(mimo řádný termín)

3.	Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 		RK 933/09/09
regionu soudržnosti Severozápad na projekty „Veletrhy cestovního ruchu 
Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“
4.    Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 		RK 934/09/09
Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných 
objektů na rok 2009
5.	Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 		RK 935/09/09
v projektu „AKONA“ 
6.	Zajištění realizace smlouvy č. CZ. 1.09/1.3.00/18.00376 o poskytnutí 		RK 936/09/09
dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu Soudružnosti 
Severozápad na akci „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
7.	Schválení návrhu smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská 		RK 937/09/09
nemocnice a.s. - rekonstrukce lůžkových a osobních výtahů“
8.	Výkon působnosti jediného akcionáře Karlovarská krajská nemocnice a.s.: 	RK 938/09/09
Schválení uzavření smlouvy o pojištění majetku, pojištění odpovědnosti 
za škodu a pojištění vozidel pro rizika povinného ručení a havarijního 
pojištění pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.


          PaedDr. Josef Novotný v. r.           	         		  Ing. Petr Navrátil v. r.
                       hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- MUDr. Bereniku Podzemskou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.9.2009 (mimo řádný termín)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  931/09/09

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.9.2009 (mimo řádný termín):

Návrh programu:

A. Volba návrhové komise
B. Volba ověřovatelů zápisu
C. Schválení programu jednání
1.  Strategie zdravotnictví Karlovarského kraje	
2.  Různé 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.9.2009 (mimo řádný termín)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  932/09/09

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.9.2009 (mimo řádný termín)

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


3. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ 
a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  933/09/09

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ 
a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv
 
Termín kontroly: 22.10.2009

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


4. Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  934/09/09

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje s těmito příjemci: 

Moyo holding a.s.
Loket, T.G.M. 87
- stavební úpravy 
a oprava objektu
100 000,00 Kč

Termín kontroly: 26.11.2009

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


5. Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu „AKONA“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  935/09/09

- souhlasí se zařazením projektu „AKONA“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení tohoto projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- jmenuje Ing. Jana Kota, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, hlavní kontaktní osobou v projektu „AKONA“ 

- souhlasí, aby finančním partnerem projektu „AKONA“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako finančního partnera pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „AKONA“ do Operačního programu Cíl 3 
- přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci na uvedený projekt 

- souhlasí s celkovými náklady příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb jako partnera projektu „AKONA“ ve výši 8.368.994,12 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové náklady partnera uvedeného projektu ve výši 8.368.994,12 Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „AKONA“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 836.898,41 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do výše 836.898,41 Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „AKONA“ do výše celkových nákladů 8.368.994,12 Kč z prostředků kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu do výše 8.368.994,12 Kč

- schvaluje zapracování případných změn žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Cíl 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá Ing. Janu Kotovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Jan Kot, ředitel příspěvkové organizace


6. Zajištění realizace smlouvy č. CZ. 1.09/1.3.00/18.00376 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu Soudružnosti Severozápad na akci „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  936/09/09

- schvaluje znění Smlouvy č. CZ. 1.09/1.3.00/18.00376 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad na akci „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, kterou bude realizovat příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

- souhlasí se zajišťováním veškerých závazků, které vyplývají z plnění uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad na projekt „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ pro příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  5.11.2009  

Zodpovídá:  Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace 



7. Schválení návrhu smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- rekonstrukce lůžkových a osobních výtahů“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  937/09/09

- schvaluje návrh Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– rekonstrukce lůžkových a osobních výtahů“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného podpisem Smlouvy o dílo 
na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rekonstrukce lůžkových a osobních výtahů“ 

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


8. Výkon působnosti jediného akcionáře Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Schválení uzavření smlouvy o pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro rizika povinného ručení a havarijního pojištění pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  938/09/09

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 v souladu s ustanovením čl. 9.3. písm. p) stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. smlouvy: a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, b) pojistnou smlouvu o havarijním pojištění VHN a c) pojistnou smlouvu č. 0012344303, dle návrhu

Termín kontroly:  17.12.2009

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




