Usnesení z 55. jednání RKK dne 22.10.2009
22.10.2009		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 55. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. října 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:10 do 10:40 hodin 


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


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	 Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.10.2009		RK 1044/10/09
  2.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,	RK 1045/10/09	
	oblast podpory 1.1 	Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji 
	– Dodatek ke Smlouvě o realizaci 	grantového projektu evid. č. D1057/2008
  3.	Poskytnutí daru společnosti Müller Production s.r.o.				RK 1046/10/09
  4.	Rozpočtové změny 								RK 1047/10/09
  5.	Financování asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním 		RK 1048/10/09
– dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
  6.	Změna účelu použití investičního příspěvku příspěvkové organizace 		RK 1049/10/09
	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
  7.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 1050/10/09
	pro příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná 
	škola zdravotnická Karlovy Vary
  8.	Návrh na udělení dotace pro rok 2009 v dotačním titulu „Podpora územně 	RK 1051/10/09
	plánovací činnosti obcí 	Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského 
	kraje odboru regionálního rozvoje pro město Horní Slavkov - SEA
  9.	Poskytnutí finančního příspěvku Regionálnímu sdružení obcí a měst 		RK 1052/10/09
	EUREGIO EGRENSIS na spolufinancování projektu vydání turistické 
	mapy Euregio Mobil II.
10.	eGovernment v obcích – poskytnutí příspěvků 2. kolo a změny 			RK 1053/10/09
	v realizovaných akcích
11.	Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 	RK 1054/10/09
12.	Schválení finančního krytí projektu „Vědeckotechnický park 			RK 1055/10/09
	Karlovarského kraje“
13.	Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz 		RK 1056/10/09
	regionálního bezpečnostního portálu
14.	Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 	RK 1057/10/09
	managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 1. pololetí 2009 
15.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2010 		RK 1058/10/09
16.	Změna smluvních ujednání o závazku veřejné služby v drážní dopravě 		staženo
	k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 
	kraje 
17.	Projekt Karlovarská karta – úkoly a jejich zajištění				RK 1059/10/09
18.	Schválení vnitřních směrnic KSÚS KK, p.o. - „O veřejných zakázkách“ 		RK 1060/10/09
	a „Zadávání veřejných 	zakázek malého rozsahu“
19.	Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Zvýšení bezpečnosti 	RK 1061/10/09
	na silnicích II. a III. tříd 	– Karlovarský kraj“ spolufinancované z rozpočtu 
	Státního fondu dopravní infrastruktury
20.	Provozní plán KSÚS KK, p.o. na rok 2009 – změna č. 4				RK 1062/10/09
21.	Zpráva o průběžném plnění projektu „Individuální projekt Karlovarského 	RK 1063/10/09
	kraje pro oblast 	poskytování služeb sociální prevence v období 
	let 2008 – 2012“
22.	Souhlas s pokácením stromu na pozemkové parcele č. 624,  k. ú. Karlovy 		RK 1064/10/09
	Vary, Krajský dětský domov pro děti do 3 let
23.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“, pro Gymnázium Cheb, 		RK 1065/10/09
	spočívající v neuskutečnění nabídky movitého majetku kraje ostatním 
	příspěvkovým organizacím kraje
24.	Prodej horkovodní přípojky pro objekt Pod Jelením skokem 30, 32, Karlovy 	RK 1066/10/09
	Vary - Belveder, 	Karlovarské teplárenské, a.s.
25.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 		RK 1067/10/09
	k pozemkovým parcelám dotčeným stavbou „Rekonstrukce inženýrských 
	sítí v areálu Karlovarského kraje“
26.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 1068/10/09
	pozemkové parcely č. 1740/1 v k.ú. Rotava
27.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 1069/10/09
	s ukládáním inženýrských sítí do 	silničních pozemků v majetku 
	Karlovarského kraje
28.	Souhlas s pokácením 2 ks stromů na pozemku č. 3404 v k.ú. Sokolov, 		RK 1070/10/09
	obec Sokolov, ve vlastnictví Karlovarského kraje
29.	Pracovní tým pro zpracování koncepce hospodaření s majetkem kraje		RK 1071/10/09
30.	Projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského 		RK 1072/10/09
	muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ – Smlouva o poskytnutí příspěvku 
	z rozpočtu Karlovarského kraje
31.	Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 		RK 1073/10/09
	Karlovarského kraje na 	obnovu kulturních památek a památkově 
	hodnotných objektů na rok 2009
32.	Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 		RK 1074/10/09
	kraje na obnovu 	kulturních památek a památkově hodnotných objektů 
	v roce 2009
33.	Přerozdělení  příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	RK 1075/10/09
	památek a památkově hodnotných objektů na rok 2009
34.	Žádost o schválení stavebních úprav v Léčebně dlouhodobě nemocných 		RK 1076/10/09
	v Nejdku - Schválení použití 	investičního fondu příspěvkové organizace 
	Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku
35.	Tisková oprava smlouvy vedené pod ev. č. D 956/2008, schválené usnesením 	RK 1077/10/09
	č. RK 705/09/08 dne 4.9.2008 a jejího dodatku č. D 301/2009 schváleného 
	usnesením č. RK 182/02/09 dne 26.2.2009  
36.	Informace o chřipce Pandemic A(H1N1)						RK 1078/10/09
37.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		staženo
	nemocnice a.s.: Vyhlášení výběrového řízení na místo generálního ředitele 
	Karlovarské krajské nemocnice a.s.
38.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 	RK 1079/10/09
	a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009
39.	Změna ve funkcích členů školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává 	RK 1080/10/09
	příspěvková organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné 
	učiliště Dalovice
40.	Souhlas zřizovatele k pokračování v základním vzdělávání žáků 			RK 1081/10/09
	se zdravotním postižením
41.	Změna osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže 	RK 1082/10/09
	a školní jídelna Karlovy Vary
42.	Změna usnesení č. RK 569/06/09 – Projekt „Tvorba výukových materiálů 	RK 1083/10/09
	podporujících klíčové kompetence žáků s využitím moderních informačních 
	a komunikačních technologií“ příspěvkové organizace Střední průmyslová 
	škola Ostrov a smlouvy o partnerství v projektu
43.	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Autorský dozor 	RK 1084/10/09
	projektanta při provádění stavby: Centrum technického vzdělávání 
	(CTV) Ostrov“
44.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků 		RK 1085/10/09
	na podporu včelařství z rozpočtu	Karlovarského kraje – odboru životního 
	prostředí a zemědělství na rok 2010
45.	Vyjádření k dokumentaci záměru „Rozšíření kamenolomu Vítkov 		RK 1086/10/09
	– Vítkov II“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
	vlivů na životní prostředí
46.	Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů“ 		RK 1087/10/09
47.	Příspěvek obcím na pořízení EKOKONTEJNERU 				RK 1088/10/09
48a) 	Výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Karlovarská 	RK 1089/10/09
	agentura rozvoje podnikání
48b)	Souhlas s převodem movitého majetku (1.044 ks knih a 747 sad DVD) 		RK 1090/10/09
	z majetku České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje
48c) 	Odvolání ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 	RK 1091/10/09
	z funkce a vyhlášení konkursního řízení 
48d)	Souhlas s přípravou a předložením projektu „Vzdělávací kurzy k problematice	RK 1092/10/09
	EU/EHP v Bruselu“ včetně schválení žádosti o závazné finanční krytí projektu
	v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko












          Mgr. Martin Havel v. r.           		               Miloslav Čermák v z.
             náměstek hejtmana						ověřovatel
Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- MUDr. Bereniku Podzemskou


B. Schválení programu jednání

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

Stažení z programu:

bod č. 16 	Změna smluvních ujednání o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění 
		základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

bod č. 37	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: 	Vyhlášení výběrového řízení na místo generálního ředitele Karlovarské krajské 	nemocnice a.s.

Rozšíření programu o:

bod č. 48 a) 	Výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura
		rozvoje podnikání

bod č. 48 b)	Souhlas s převodem movitého majetku (1.044 ks knih a 747 sad DVD) z majetku České 	republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

bod č. 48 c)	Odvolání ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb z funkce 
			a vyhlášení konkursního řízení 

bod č. 48 d)	Souhlas s přípravou a předložením projektu „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP 	v Bruselu“ včetně schválení žádosti o závazné finanční krytí projektu v rámci Finančních 	mechanismů EHP/Norsko


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.10.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1044/10/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.10.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. 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. D1057/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1045/10/09
- 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 (Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace), dle návrhu
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


3. Poskytnutí daru společnosti Müller Production s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1046/10/09

- souhlasí s udělením daru ve výši 100 000,- Kč společnosti Müller Production s.r.o. na zajištění závodů Carlsbad Ski Sprint 2009
Termín kontroly: 28.1.2010 
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


4. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1047/10/09

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 271/2009
 
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 140.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na projekt eGovernment v obcích k poskytnutí příspěvků obcím, ve druhém kole, na spolufinancování projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě. Cílem je vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřizování a rozvoj kontaktních míst veřejné správy, zapojování místních pracovišť – Czech POINT (přehled jednotlivých obcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 272/2009

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 250.000,-- Kč a zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 50.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k vyposlání investičního příspěvku ve výši 200.000,-- Kč a neinvestičního příspěvku ve výši 50.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Cheb na financování přípravné fáze projektu připravovaného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Rozpočtovou změnu č. 273/2009

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.749.000,-- Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou poskytnuty formou investičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary na spolufinancování realizace projektu Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP).

Rozpočtovou změnu č. 274/2009

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 849.000,-- Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou poskytnuty formou investičního příspěvku ve výši 79.964,40 Kč, dále formou půjčky na investiční výdaje ve výši 720.036,60 Kč a dále formou půjčky na neinvestiční výdaje ve výši 48.999,-- Kč  
- přesun v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestiční rezervy ve výši ± 1.500.000,-- Kč k poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 704.760 Kč a půjčky na neinvestiční výdaje ve výši 795.240,-- Kč 
Jedná se o zajištění spolufinancování a předfinancování realizace projektu Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko, který realizuje příspěvková organizace Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, v rámci Programu Cíle 3 – přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. 

Rozpočtovou změnu č.  275/2009

- zapojení příjmů z úroků za období 07 – 09/2009 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 79.722,74 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, a to:

	Fond Technické pomoci OP VK			   2.009,12 Kč
Fond zvyšování kvality ve vzdělávání 			 26.947,92 Kč

	Fond rovné příležitosti ve vzdělávání			 19.244,19 Kč
	Fond další vzdělávání pracovníků škol			 31.521,51 Kč
             Celkem 	79.722,74  Kč

Rozpočtovou změnu č. 276/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 18.236,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv, a to za III. čtvrtletí roku 2009 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je uveden v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 277/2009

- přesun rozpočtových prostředků Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  
± 1.164.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s.
- nemocnice Karlovy Vary jako neinvestiční příspěvek na proplácení stipendií a náborových příspěvků pro nové zaměstnance, a to za období od 1.8.2008 do 31.12.2009.

Rozpočtovou změnu č. 278/2009

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.000,-- Kč na výdaje Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou vráceny na účet Ministerstva financí ČR, Národní kontaktní místo pro FM EHP/Norska. Jedná se o vrácení neoprávněně obdržených prostředků z Finančních mechanizmů EHP/Norska v částce 30,01 EUR (34,89% z celkové částky nesrovnalosti 86 EUR), týkající se realizace projektu Karlovarského kraje Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část, realizovaného a financovaného v rámci Finančních mechanizmů EHP/Norska.

Rozpočtovou změnu č. 279/2009

- snížení financování z úvěru celkem ve výši 203.628.158,06 Kč. Finanční prostředky byly určeny 
k zajištění výdajů na přípravu a realizaci projektů financovaných za pomoci EU a spolufinancovaných Karlovarským krajem. Proti původnímu předpokladu se celý proces přípravy a realizace projektů zpozdil a Karlovarskému kraji stačila prozatím na pokrytí potřebných výdajů část vlastních zdrojů z rezerv Karlovarského kraje z let minulých a nebylo tudíž nutné začít čerpat úvěr.

Rozpočtovou změnu č. 280/2009

- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce                 
± 60.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Obec Slovákov v ČR, region Karlovy Vary, organizační jednotka sdružení na akci „Den národnostních menšin“. 

Rozpočtovou změnu č. 281/2009

- zapojení příjmů z úroků z účtu Fondu poskytování sociálních služeb v KK za období 07 – 09/2009 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 8.074,56 Kč na pokrytí výdajů spojených s financováním Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rozpočtovou změnu č. 282/2009

- zapojení příjmů z úroků z účtu Fondu Individuální projekt KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 za období 07 – 09/2009 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 20.683,24 Kč na pokrytí výdajů spojených s financováním Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období 2008 - 2012 (OP LZZ I.) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rozpočtovou změnu č. 283/2009

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 300.000,-- Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a následně přesun do odboru ekonomického na pokrytí výdajů na cestovné ve výši ± 10.000,-- Kč pro projekt CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, který je připravován k realizaci a financování Karlovarským krajem, v pozici Lead Partnera, v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Rozpočtovou změnu č. 284/2009

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 300.000,-- Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a následně přesun do odboru ekonomického na pokrytí výdajů na cestovné ve výši ± 10.000,-- Kč pro projekt CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu, který je připravován k realizaci a financování Karlovarským krajem, v pozici Lead Partnera, v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou


Rozpočtovou změnu č. 285/2009

- zapojení financování z Fondu budoucnosti do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.955.379,-- Kč k vyposlání investičního příspěvku Krajskému muzeu Karlovarského kraje, p.o. na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu  Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu. Projekt je realizován a financován v rámci  ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 
– Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, kde minimální způsobilé výdaje na projekt činí 25 mil. Kč.

Rozpočtovou změnu č. 286/2009

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 157.139,50 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov a mateřskou školu Horní Slavkov na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 1. pololetí roku 2009.

Rozpočtovou změnu č. 287/2009

- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 150.000,-- Kč, a to z investičních prostředků na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za „Výzkumná šetření pro Karlovarský kraj: Školní dotazníková studie o návykových látkách, rizikovém chování a pilotní studie o užívání těkavých látek v základních školách praktických“. 

Rozpočtovou změnu č. 288/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 259.200,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na „Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G/GP v měsících září až prosinec 2009“

Rozpočtovou změnu č. 289/2009

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 2.688.321,-- Kč na úhradu kupní ceny, daně z převodu nemovitostí a nákladů na znalecké posudky v souvislosti se schváleným úplatným nabytím nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 290/2009

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 497.500,-- Kč, které budou použity na zpracování díla „Identifikace a zmapování hodnotových řetězců klíčových odvětví ekonomiky Karlovarského kraje“, „Databáze inovačních firem Karlovarského kraje“ a „Analýzy inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje“

Rozpočtovou změnu č. 291/2009

- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 1.120.000,-- Kč  v rámci rozpočtu Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu služeb dle Dílčí smlouvy na údržbu, podporu provozu a spolupráci při dalším rozvoji systému nákladového účetnictví 
a dle dodatku č. 1

Rozpočtovou změnu č. 292/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 52.500,-- Kč z Odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce k zajištění výdajů administrace projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 293/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 39.048.375,27 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, jedná se o třetí zálohu k zajištění činností vyplývajících z realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012. Individuální projekt byl schválen k realizaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osa 3 - Sociální integrace 
a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.   

Rozpočtovou změnu č. 294/2009

- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 700.157,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými celky („Hustota“) a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti územních samosprávných celků („Specifika“) na rok 2009“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé organizace je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 295/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 21.130.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ 
(čj. 24 130/2008-26), na 4. čtvrtletí 2009 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 7.060.250,-- Kč, soukromé školy v částce 675.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 13.394.750,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 296/2009 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 77.964,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování programu „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odborné učiliště stravování a služeb, Ondřejská 56, Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 297/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.891.008,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkové organizace zřizované obcemi Karlovarského kraje, a to pro Základní a mateřskou školu Bečov nad Teplou, Školní 152 ve výši 675.360,-- Kč a Základní školu Sokolov, Sokolovská 1507 ve výši 1.215.648,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci rozvojového programu ve vzdělávání    „Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2009“ – č.j. 7166/2009-6.

Rozpočtovou změnu č. 298/2009

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  3.441.118,-- Kč. Rozpočtové prostředky jsou určeny na posílení finančních prostředků po 2. úpravě rozpočtu přímých výdajů pro rok 2009 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 173.157,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 3.267.961,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).
Termín kontroly: 26.11.2009

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


5. Financování asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1048/10/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na dofinancování asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním v celkové výši  30.000,- Kč, z toho: 
	Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o., Jánské náměstí 15,             350 01 Cheb (IČ 25249355)                                                        částka 17.230,- Kč
	Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o., náměstí V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary (IČ 25210564)                                                      částka  12.770,- Kč
Termín kontroly:  3.12.2009


Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Změna účelu použití investičního příspěvku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1049/10/09

- schvaluje změnu účelu použití investičních prostředků ve výši 250.000,- Kč z investiční akce „Parkoviště ul. Jednoty a úpravy zásobování el. energií včetně trafostanice“ na financování opravy přípojky páry do výměníku sportovní haly pro příspěvkovou organizaci Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov
Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace





7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci 	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1050/10/09

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 
80.000,- Kč pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary

Zodpovídá: PhDr. Eva Průchová, ředitelka příspěvkové organizace


8. Návrh na udělení dotace pro rok 2009 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 	Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje pro město Horní Slavkov – SEA

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1051/10/09

- souhlasí s přidělením dotace městu Horní Slavkov ve výši 41.600,- Kč na zpracování posouzení vlivu Územního plánu Horní Slavkov na životní prostředí - SEA, v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje v roce 2009 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou dotaci ke schválení 

Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


9. Poskytnutí finančního příspěvku Regionálnímu sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS na spolufinancování projektu vydání turistické mapy Euregio Mobil II.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1052/10/09

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 45 000,- Kč Regionálnímu sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS na spolufinancování projektu vydání turistické mapy Euregio Mobil II 
a s uzavřením smlouvy jako právního úkonu o poskytnutí finančního příspěvku

Termín kontroly:  3.12.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


10. eGovernment v obcích – poskytnutí příspěvků 2. kolo a změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1053/10/09

- souhlasí 
	s předloženým návrhem poskytnutí příspěvků v rámci Pravidel pro hodnocení žádostí 
a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen pravidla) v rámci dotačního programu „eGovernment v obcích“ – dotační titul 1
	se změnou charakteru příspěvku poskytnutého obcím Dalovice, Lipová, Mírová, Pila, Staré Sedlo, Verušičky a Vintířov v rámci dotačního programu eGovernment v obcích 
a návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit:
	poskytnutí příspěvků obcím dle návrhu a Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje (dále je pravidla) v rámci dotačního programu „eGovernment 	v obcích“ – dotační titul 1 
	změnu charakteru příspěvku poskytnutého obcím Dalovice, Lipová, Mírová, Pila, Staré Sedlo, Verušičky a Vintířov v rámci dotačního programu eGovernment v obcích a návrh dodatku č. 1 ke 	Smlouvě o poskytnutí příspěvku 

Termín kontroly:  17.12.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


11. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1054/10/09

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro město Abertamy ve výši 80 000,- Kč, obec Pernink ve výši 60 000,- Kč, obec Potůčky ve výši 7 000,- Kč, město Nejdek ve výši 50 000,- Kč, Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary ve výši 100 000,- Kč, město Březová 
u Sokolova ve výši 15 000,- Kč a město Mariánské Lázně ve výši 100 000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu
Termín kontroly:  17.12.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


12. Schválení finančního krytí projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1055/10/09

- souhlasí 
a)  	s realizací projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ podávaného v rámci Operačního programu podnikání a inovace
b) 	se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ ve výši max.  300.000.000,- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu
c) 	s vlastním spolufinancováním projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ ve výši max. 75.000.000,- Kč, tzn. 25 % celkových uznatelných nákladů projektu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ podávaného do Operačního programu podnikání a inovace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)   realizaci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ podávaného v rámci Operačního programu podnikání a inovace
b)	závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ ve výši max.  300.000.000,- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu
c) 	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ podávaného do Operačního programu podnikání a inovace 
d)  	vlastní spolufinancování projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ve výši  max. 75.000.000,- Kč, tzn. 25 % celkových uznatelných nákladů projektu 

Termín kontroly: 11.2.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


13. Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz regionálního bezpečnostního portálu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1056/10/09

- souhlasí s
		navýšením rozpočtu odboru krizového řízení o 500.000,- Kč na příspěvek Asociaci „Záchranný kruh“ 
	poskytnutím příspěvku Asociaci „Záchranný kruh“ na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši  500.000,- Kč pro rok 2010


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení poskytnutí příspěvku a jeho zařazení do rozpočtu odboru krizového řízení Asociaci „Záchranný kruh“ na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 500.000,- Kč pro rok 2010

- souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 500.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 500.000,- Kč

Termín kontroly: 25.2.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


14. Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 1. pololetí 2009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1057/10/09

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace Ing. Petra Uhříčka ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 3.12.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


15. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2010 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1058/10/09

- souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace a s poskytnutím dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 12 602 000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 
Termín kontroly: 11.2.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


16. Změna smluvních ujednání o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


17. Projekt Karlovarská karta – úkoly a jejich zajištění

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1059/10/09

- schvaluje přípravu a podání žádosti o financování projektu „Karlovarská karta“ do ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3: Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

- souhlasí s předložením žádosti o finanční podporu do 13. výzvy vyhlašované v rámci ROP NUTS II Severozápad (začátek podávání žádostí o financování 16.12.2009, ukončení podávání žádostí 16. 3.2010, alokované finanční prostředky 262 mil. Kč)

- souhlasí, aby žadatelem o finanční podporu pro projekt „Karlovarská karta“ v rámci příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad byl Karlovarský kraj

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

- ukládá Mgr. Malému, vedoucímu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje předložit na jednání Rady Karlovarského kraje dne 3.12.2009 návrh na změnu Zřizovací listiny „Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace“ (KIDS KK, p.o.) v tom smyslu, že KIDS KK, p.o. bude pověřena výkonem funkce Centrálního pracoviště distribuční sítě na území Karlovarského kraje v souvislosti se zavedením jednotného elektronického systému odbavení cestujících s využitím bezkontaktní čipové karty v Integrovaném dopravním systému Karlovarského kraje (IDOK), organizací a koordinací činnosti celé distribuční sítě a výkonem centrálního dispečinku pro hlášení poruch v systému


- ukládá PhDr. Ing. Kusému, řediteli KIDS KK, p.o., předložit na jednání Rady Karlovarského kraje dne 3.12.2009 materiály „Návrh seznamu tarifních zón IDOK s jejich vymezením“, „Návrh seznamu kontrolních nadzón s jejich vymezením“ a „Návrh Tarifu IDOK“ s tím, že do IDOK bude zahrnuta  
i městská hromadná doprava (MHD) měst Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně a Aš

- schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi NET Partners, a.s. a Karlovarským krajem na zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávku „Systému bezkontaktní čipové karty Karlovarského kraje“ a k veřejné zakázce na dodávku „Odbavovacího systému vozidel veřejné hromadné dopravy využívajících bezkontaktní čipovou kartu Karlovarského kraje“ včetně technické asistence při přípravě projektu

- pověřuje vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o dílo
Termín kontroly: 17.12.2009

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 	Karlovarského kraje, p.o.
	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
	PhDr. Ing.  Zdeněk Kusý, ředitel Koordinátor integrovaného dopravního systému  	Karlovarského kraje, p.o.
		

18. Schválení vnitřních směrnic KSÚS KK, p.o. - „O veřejných zakázkách“ a „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1060/10/09

- ruší své usnesení č. RK 159/02/09 ze dne 26.02.2009

- schvaluje vnitřní směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., 
„O veřejných zakázkách“ a „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ 
Termín kontroly: 3.12.2009

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


19. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Zvýšení bezpečnosti na silnicích 
II. a III. tříd 	– Karlovarský kraj“ spolufinancované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1061/10/09

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „Zvýšení bezpečnosti 
na silnicích II. a III. tříd – Karlovarský kraj“ spolufinancované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění
Termín kontroly: 28.1.2010

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


20. Provozní plán KSÚS KK, p.o. na rok 2009 – změna č. 4

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1062/10/09

- bere na vědomí  předloženou změnu č. 4 provozního plánu KSÚS KK, p.o. na rok 2009, přičemž se celkové předpokládané zdroje snižují z částky 1 205 639 tis. Kč na částku 1 203 366 tis. Kč, tj. o částku 
2 273 tis. Kč

- bere na vědomí snížení neinvestičních zdrojů KSÚS KK, p.o. na rok 2009 z částky 468 842 tis. Kč na částku 461 842 tis. Kč, tj. o částku 7 000 tis. Kč, přičemž se snižuje zdroj příspěvku zřizovatele z částky 387 089 tis. Kč na částku 375 101 tis. Kč, tj. o částku 11 988 tis. Kč a zvyšuje se zdroj z prostředků investičního fondu na posílení oprav silnic z částky 73 753 tis. Kč na částku 78 741 tis. Kč, tj. o částku 
4 988 tis. Kč 

- schvaluje snížení v čerpání neinvestičních finančních prostředků nákladů KSÚS KK, p.o. na rok 2009 
z částky 468 842 tis. Kč na částku 461 842 tis. Kč, tj. o částku 7 000 tis. Kč, přičemž se snižují náklady na údržbu silniční sítě z částky 335 500 tis. Kč na částku 331 000 tis. Kč, tj. o 4 500 tis. Kč a snižují se ostatní náklady mimo silniční síť z částky 24 189 tis. Kč na částku 21 689 tis. Kč, tj. o 2 500 tis. Kč 

- bere na vědomí zvýšení zdrojů v investičním fondu KSÚS KK, p.o. na rok 2009 z částky 
894 524 tis. Kč na částku 904 239 tis. Kč, tj. o částku 9 715 tis. Kč, přičemž se zvýšily zdroje čerpání úvěrů z částky 277 200 tis. Kč na částku 282 250 tis. Kč, tj. o 5 050 tis. Kč a zvýšil se investiční zdroj dotací EU z částky 229 181 tis. Kč na částku 233 846 tis. Kč, tj. o 4 665 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu:
zvyšuje se čerpání zdrojů na údržbu silniční sítě z částky 73 753 tis. Kč na částku 
78 741 tis. Kč, tj. o 4 988 tis. Kč
zvyšuje se čerpání zdrojů na investice do silniční sítě z částky 512 100 tis. Kč na částku 
512 500 tis. Kč, tj. o 400 tis. Kč
zvyšuje se čerpání zdrojů na splátky investičních úvěrů z částky 303 684 tis. Kč na částku 
308 350 tis. Kč, tj. o 4 666 tis. Kč
snižuje se rezerva z částky 1 037 tis. Kč na částku 698 tis. Kč, tj. o 339 tis. Kč

- stanovuje hodnotu závazného ukazatele „Limit prostředků ostatních osobních nákladů na rok 2009“ ve výši 400 tis. Kč

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. zapracovat změny do Provozního plánu KSÚS KK, p.o. na rok 2009 
Termín kontroly: 3.12.2009

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


21. Zpráva o průběžném plnění projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1063/10/09

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ ke dni 5.10.2009
 
Termín kontroly: 7.10.2010
Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
	

22. Souhlas s pokácením stromu na pozemkové parcele č. 624,  k. ú. Karlovy Vary, Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1064/10/09

- souhlasí s pokácením stromu - jabloně, na pozemkové parcele ve vlastnictví Karlovarského kraje, p.p.č. 624, k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary z důvodu poškození stromu

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí o povolení kácení
Termín kontroly: 17.12.2009

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


23. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“, pro Gymnázium Cheb, spočívající v neuskutečnění nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1065/10/09

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje – 2 kopírovacích strojů Canon, svěřeným do správy Gymnáziu Cheb s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízeným Karlovarským krajem a bude použit jako protihodnota při nákupu kopírovacího stroje Canon iR58000CN

Termín kontroly:   17.12.2009	

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel Gymnázia Cheb


24. Prodej horkovodní přípojky pro objekt Pod Jelením skokem 30, 32, Karlovy Vary - Belveder, Karlovarské teplárenské, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1066/10/09

- schvaluje prodej horkovodní přípojky pro objekt Pod Jelením skokem 30, 32, Karlovy Vary – Belveder formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na jedné straně) a společností Karlovarská teplárenská, a.s., se sídlem Na Výšině 26, Karlovy Vary (jako kupující na druhé straně), za částku 321.300,- Kč včetně DPH, a tím převedení předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Karlovarské teplárenské, a.s.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej horkovodní přípojky pro objekt Pod Jelením skokem 30, 32, Karlovy Vary – Belveder formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na jedné straně) a společností Karlovarská teplárenská, a.s., se sídlem Na Výšině 26, Karlovy Vary (jako kupující na druhé straně), za částku 321.300,- Kč včetně DPH, a tím převedení předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Karlovarské teplárenské, a.s.

Termín kontroly: 28.1.2010

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


25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám 	dotčeným stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1067/10/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Karlovy Vary, (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou), jímž se změní původní obsah smlouvy pro stavbu „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ tím, že dojde k vyjmutí inženýrské sítě – kabelového vedení NN. Smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se bude vztahovat jen k p.p.č. 558/1; 664/10; 664/7; 525/84; 525/132; 559/8; 559/1, k.ú. Dvory, pro vedení vodovodní a plynové přípojky. 

- bere na vědomí, že úhrada za zřízení věcného břemene, vypočtená podle sazebníku úhrad Města Karlovy Vary se sníží na částku 39.627,- Kč včetně DPH

Termín kontroly:  17.12.2009 

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


26. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1740/1 v k.ú. Rotava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1068/10/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku parcelní č. 1740/1 o výměře cca 363 m2  v k.ú. a obci Rotava formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Jiřím Nedomou a ve věcech smluvních ekonomickým a správním ředitelem Ing. Jaroslavem Šebestou (jako budoucí prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku s cenou obvyklou v místě a čase, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly:  17.12.2009

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


27. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1069/10/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 1203/1 a č. 1175 v k.ú. Dolní Chodov, silnice č. II/209 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu  
č. 1539-3896/2006 ze dne 27.11.2006 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 331/17 v k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří, silnice č. II/212 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 105-17/2007 ze dne 21.11.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1569/1 v k.ú. Božičany, silnice    
č. II/209 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 301-3754/2009 ze dne 20.1.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne  5.10.2006

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  17.12.2009

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


28. Souhlas s pokácením 2 ks stromů na pozemku č. 3404 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1070/10/09

- souhlasí s pokácením 2 ks stromů (1x habr obecný, 1x lípa srdčitá) dle návrhu - Žádost 
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – na pozemkové parcele ve vlastnictví Karlovarského kraje, pozemek č. 3404 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, z důvodu ohrožení bezpečnosti zdraví osob 
a majetku v areálu školy 

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje doložit Střední škole živnostenské v Sokolově souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích mimo les
Termín kontroly: 28.1.2010

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


29. Pracovní tým pro zpracování koncepce hospodaření s majetkem kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1071/10/09
- schvaluje rozšíření pracovního týmu, určeného ke zpracování koncepce hospodaření s majetkem kraje, o jednoho nového člena dle návrhu
 
- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zajistit úkoly spojené se schválením výše uvedeného usnesení

Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
	      
30. Projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, 	p.o. v Chebu“ – Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1072/10/09

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje, na projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem výše zmíněné smlouvy
Termín kontroly: 3.12.2009

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


31. 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 1073/10/09

- schvaluje odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje s příjemcem: 

Karel Vodička
Salajna č.p. 13
- oprava vnější zdi, oprava klenby, sklepa ve stodole, nahrazení chybějícího trámoví, oprava střešní krytiny, oprava fasády
50 000,00 Kč

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

Obec Valeč
Valeč, Náměstí č.p. 26
- celková oprava fasády na budově č.p. 26, výměna vchodových dveří 
a nátěry oken
60 000,00 Kč

Termín kontroly: 28.1.2010

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


32. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1074/10/09

- schvaluje

1)	 výjimku z ust. čl. II odst. 3 písm. g) Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 	kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009 pro příjemce 	Konfederaci politických vězňů České republiky na projekt: Ostrov, Rudá věž smrti - obnova areálu 	národní kulturní památky, a to v tom smyslu, že závazné stanovisko orgánu státní památkové péče 	k projektové dokumentaci popisující rozsah a způsob udržovacích prací bude předloženo 
	do 30.11.2009

2) 	výjimku z ust. čl. IV. odst. 7 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009 pro příjemce 	Konfederaci politických vězňů České republiky na projekt: Ostrov, Rudá věž smrti - obnova areálu 	národní kulturní památky, a to v tom smyslu, že daná smlouva bude podepsána nejpozději 
	do 5.12.2009
Termín kontroly: 28.1.2010

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


33. Přerozdělení  příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1075/10/09

- schvaluje

1)	 poskytnutí příspěvku žadatelům z  rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2009 na obnovu 	kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje (dle jejich 	žádostí ve výši do 200 tis. Kč), a to:

Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh 
Miroslav Pumr
hrad Vildštejn ve Skalné
havarijní stav střechy
100 000,- Kč
Římskokatolická farnost Skalná 
kostel sv. Jana Křtitele
rekonstrukce elektroinstalace
50 000,- Kč


2)	 navýšení příspěvků žadatelům z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2009 na obnovu kulturních 	památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje (dle jejich žádostí ve výši 	do 200 tis. Kč), kterým byl již v roce 2009 příspěvek poskytnut, a to:

Žadatel 
Akce
Poskytnuto:
Navýšení:
Celkem bude poskytnuto:
Římskokatolická farnost Stará Role
Dalovice, kostel Panny Marie Těšitelky
85 000,- Kč
90 000,- Kč
175 000,- Kč
Římskokatolická farnost ve Stanovicích 1
Stanovice, kostel Zjevení Páně
 100 000,- Kč
90 000,- Kč
190 000,- Kč

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 429/05/09 ze dne 14.5.2009:

1) 	částka uvedená v tabulce č. 1 na 11. řádku ve 4. sloupci, a to tak, že se mění výše příspěvku 
	z 85 000,- Kč na 175 000,- Kč, takže na realizaci projektu: Dalovice, kostel Panny Marie Těšitelky 
	– dokončení oprav přístupového schodiště s terasou a opěrné schodišťové zdi, doplnění 	klempířských prvků, oprava střešní krytiny kostela bude poskytnut příspěvek ve výši 
	175 000,- Kč
2) 	částka uvedená v tabulce č. 1 na 36. řádku ve 4. sloupci, a to tak, že se mění výše příspěvku 
	ze 100 000,- Kč na 190 000,- Kč, takže na realizaci projektu: Stanovice, kostel Zjevení Páně 
	– oprava střešního pláště a dokončení oprav fasády, oprava ciferníků věžních hodin, oprava 	hodinového stroje, oprav sanktusníku bude poskytnut příspěvek ve výši 190 000,- Kč
Termín kontroly: 28.1.2010

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


34. Žádost o schválení stavebních úprav v Léčebně dlouhodobě nemocných v Nejdku - Schválení použití 	investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1076/10/09

- schvaluje stavební úpravy 1. NP Léčebny dlouhodobě nemocných v Nejdku

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku ve výši 5.200.000,-- Kč na investiční akci: Stavební úpravy 1. NP Léčebny dlouhodobě nemocných v Nejdku 
Termín kontroly:  20.5.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví





35. Tisková oprava smlouvy vedené pod ev. č. D 956/2008, schválené usnesením č. RK 705/09/08 dne 4.9.2008 a jejího dodatku č. D 301/2009 schváleného usnesením č. RK 182/02/09 dne 26.2.2009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1077/10/09

- schvaluje tiskovou opravu smlouvy vedené pod ev. D 956/2008, schválené usnesením 
č. RK 705/09/08, modifikované dodatkem č. 1 vedeným ev. č. D 301/2009 schváleným usnesením 
č. RK 182/02/09 ze dne 26.2.2009
Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


36. Informace o chřipce Pandemic A(H1N1)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1078/10/09

- bere na vědomí informaci o chřipce Pandemic A(H1N1)

- souhlasí, aby částka ve výši 5.600.000,-- Kč byla na Krizovém účtu Karlovarského kraje blokována pro účel nákupu 8 ks přístrojů pro řízenou ventilaci pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., a to pro případ vzniku krizové situace, do doby výstavby Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu v Nemocnici 
v Karlových Varech
Termín kontroly: 22.7.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


37. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Vyhlášení 	výběrového řízení na místo generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1079/10/09

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 dle přílohy v celkové výši 79.310,- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
	 a tělovýchovy


39. Změna ve funkcích členů školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1080/10/09

- bere na vědomí zánik funkce člena školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, pana Roberta Scheerbauma

- odvolává paní Michaelu Kousalovou z funkce členky školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, dnem doručení písemného odvolání do rukou předsedy školské rady 

- jmenuje paní Moniku Brabcovou členkou školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, s účinností od 1. listopadu 2009

- jmenuje paní Mgr. Martinu Poštovou členkou školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, s účinností ode dne následujícího po dni doručení písemného odvolání paní Michaely Kousalové z funkce členky školské rady do rukou jejího předsedy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvolněnému členu Zastupitelstva Karlovarského kraje PaedDr. Vratislavu Emlerovi k podpisu odvolací a jmenovací dekrety členů školských rad a realizovat veškeré úkoly související se schválenými změnami

Termín kontroly: 17.12.2009

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


40. Souhlas zřizovatele k pokračování v základním vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1081/10/09

- souhlasí s pokračováním v základním vzdělávání 4 žáků se zdravotním postižením vzdělávajícím se podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, dle návrhu, a to maximálně do 26. roku věku
	
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku příspěvkové organizace o souhlasu rady kraje  
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže                      a tělovýchovy 



41. Změna osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1082/10/09

- schvaluje zvýšení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary s účinností od 1. listopadu 2009 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se zvýšením osobního příplatku 
Termín kontroly: 26.11.2009

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


42. Změna usnesení č. RK 569/06/09 – Projekt „Tvorba výukových materiálů podporujících klíčové kompetence žáků s využitím moderních informačních a komunikačních technologií“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov a smlouvy o partnerství v projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1083/10/09

- mění ve všech částech usnesení č. RK 569/06/09 ze dne 4. června 2009 název projektu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov „Tvorba výukových materiálů podporujících klíčové kompetence žáků s využitím moderních informačních a komunikačních technologií“ na „Tvorba výukových materiálů a jejich implementace do výuky jako podpora zavádění nových ŠVP“ 

- souhlasí s uzavřením smluv o partnerství v projektu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov „Tvorba výukových materiálů a jejich implementace do výuky jako podpora zavádění nových ŠVP“ mezi touto příspěvkovou organizací a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a firmou WITTE Nejdek, spol. s r.o. 
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá:  Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace


43. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Autorský dozor projektanta při provádění stavby: Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1084/10/09

- bere na vědomí informace o realizaci a výsledku zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Autorský dozor projektanta při provádění stavby: Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ 

- bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky „Autorský dozor projektanta při provádění stavby: Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ jedinému uchazeči - RECONSTRUCTION s.r.o. s nabídkovou cenou 2.253.860,- Kč vč. DPH a o uzavření Smlouvy o dílo na autorský dozor mezi příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Ostrov a RECONSTRUCTION s.r.o.
Termín kontroly: 3.12.2009

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 	kraje, p.o.
	

44. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu	Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1085/10/09

- schvaluje pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na rok 2010

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


45. Vyjádření k dokumentaci záměru „Rozšíření kamenolomu Vítkov – Vítkov II“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1086/10/09

- projednala oznámení záměru „Rozšíření kamenolomu Vítkov – Vítkov II“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Rozšíření kamenolomu Vítkov – Vítkov II“ souhlasí a nepožaduje další posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

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


46. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1087/10/09

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů“ dle návrhu

- schvaluje návrh vzorové darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů“ ve znění dle návrhu

Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


47. Příspěvek obcím na pořízení EKOKONTEJNERU 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1088/10/09

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku jednotlivým obcím na pořízení EKOKONTEJNERU dle návrhu 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku jednotlivým obcím na pořízení EKOKONTEJNERU dle návrhu 

- schvaluje návrh vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a jednotlivými obcemi ve znění dle návrhu
Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


48 a) Výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1089/10/09

- jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace 
– Karlovarská agentura rozvoje podnikání ve složení:

Ing. Petr Navrátil (náměstek hejtmana)
náhradník - Mgr. Martin Havel (náměstek hejtmana)

Ing. arch. Jarom￭r MusilJaromír Musil (vedoucí odboru regionálního rozvoje) 
náhradník - Ing. Jana Bělohoubková (vedoucí oddělení odboru regionálního rozvoje)

Ing. Václav Živný (zastupitel) 
náhradník - Mgr. Jaroslav Borka (náměstek hejtmana)

Ing. Luboš Orálek (zastupitel)
náhradník - Ing. Petr Uhříček (ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje)

Ing. Petr Uhříček (ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje)
náhradník - Ing. Milan Zukal (úředník odboru regionálního rozvoje)

tajemník komise – pí Naděžda Domecká (úřednice odboru kancelář ředitele úřadu)

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


48 b) Souhlas s převodem movitého majetku (1.044 ks knih a 747 sad DVD) z majetku České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1090/10/09

- souhlasí s darováním movitého majetku:

kniha „CO DĚLAT … aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí“ 
– 1.044 ks v celkové ceně 69.576,- Kč (1 ks à 66,90 Kč)
sada DVD: „Štěstí přeje připraveným“ – 747 ks v celkové hodnotě 14.080,95 Kč (1 ks 
à 18,85 Kč)

do vlastnictví Karlovarského kraje

- pověřuje vedoucího Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem darovací smlouvy a převzetím daru

Termín kontroly: 28.1.2010

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

48 c) Odvolání ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb z funkce 
a vyhlášení konkursního řízení 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1091/10/09

- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Jana Kota z funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb dnem 31. října 2009    

- schvaluje znění odvolání z funkce dle návrhu 

- schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb včetně znění oznámení a inzerátu dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s odvoláním z funkce a s přípravou a organizací konkursního řízení 

- bere na vědomí, že do doby jmenování nového ředitele příspěvkové organizace vykonává práva a povinnosti vyplývající z této funkce zástupce ředitele, který ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu 

Termín kontroly: 25.2.2010  

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


48 d)	Souhlas s přípravou a předložením projektu „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“ včetně schválení žádosti o závazné finanční krytí projektu v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1092/10/09

- souhlasí

s realizací a přijetím grantu pro projekt „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“ podaného v rámci 3. výzvy Finančních mechanismů EHP/Norsko 
se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“ ve výši maximálně 18.650,- EUR, tzn. 100% celkových uznatelných nákladů projektu
s vlastním spolufinancováním projektu „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“ ve výši max. 2.797,- EUR, tzn. 15% celkových uznatelných nákladů projektu

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Martina Havla podpisem všech relevantních dokumentů souvisejících s přípravou a realizací projektu a zajištěním finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení:

	realizaci a přijetí grantu pro projekt „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“ podaného v rámci 3. výzvy Finančních mechanismů EHP/Norsko 

závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“ ve výši maximálně 
18.650,- EUR, tzn. 100% celkových uznatelných nákladů projektu
vlastní spolufinancování projektu „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“ ve výši max. 2.797,- EUR, tzn. 15% celkových uznatelných nákladů projektu

Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana




