Usnesení ze 60. jednání RKK dne 26.11.2009
26.11.2009		Strana 1 (celkem 1)
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 60. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 26. listopadu 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 12:07 do 15:11 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler (do 13:45 hodin) (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel 
Omluveni:	Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizváni:		Ing. Divišová 
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 26.11.2009		RK 1135/11/09
  2.    Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek                RK 1136/11/09
         sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje 
         pro rok 2009
  3.    Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace     RK 1137/11/09
         pro stavbu: ,,Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“ 
  4.    Zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje – návrh zákona, kterým se mění           RK 1138/11/09
         ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
         komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
         za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 
         zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona 
         č. 307/1999 Sb.
  5.    Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost           RK 1139/11/09
         – schválení znění textu vzorových Smluv o realizaci grantových projektů
 6.     Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu „Projekt revitalizace         RK 1140/11/09
         Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední 
         škola technická a ekonomická Sokolov
 7.     Rozpočtové změny                 							  RK 1141/11/09
 8.     Dodatečné přiznání zvýšených životních nákladů na manželku zástupci                    RK 1142/11/09 
         Karlovarského kraje v Bruselu
 9.     Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 včetně finančního vztahu               RK 1143/11/09
         ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu 
         ČR
10.	 Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2010 – 2014          RK 1144/11/09
11.   Navýšení mzdového limitu pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje             RK 1145/11/09
12.   Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborné           RK 1146/11/09
        učiliště stravování a služeb Karlovy Vary na nákup nové technologie učebny ICT
13.   Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního pro příspěvkovou  RK 1147/11/09
        organizaci Střední zemědělská škola Dalovice
14.   Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Junák – svaz    RK 1148/11/09
        skautů a skautek ČR, středisko Arnika Horní Slavkov  	
15.   Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje                        RK 1149/11/09           
16.   Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2009        RK 1150/11/09
17.   Žádost dopravce ČI – DU, spol. s r.o., o prominutí penále				  RK 1151/11/09
18.   Audit smluvních vztahů								  RK 1152/11/09    
19.   Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - Ing. Vladimír        RK 1153/11/09
        Holovský	
20.	Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství na projektu Historický Ostrov II		   RK 1154/11/09
21.   Program obnovy venkova 2010 – návrh pravidel					   RK 1155/11/09
22.   Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích                                           RK 1156/11/09
23.   Program obnovy venkova – žádost obce Libá					   RK 1157/11/09
24.   Odvolání člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad                   RK 1158/11/09
        a jmenování nového člena
25.   Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského           RK 1159/11/09
        kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro 
        rok 2010
26.   Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou           RK 1160/11/09
        regionální železniční osobní dopravou
27.   Uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové              RK 1161/11/09
        dopravě – poskytování žákovského jízdného
28.	Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní             RK 1162/11/09
        obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009
29.   Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní                RK 1163/11/09
        obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje uzavřený s dopravcem 
        České dráhy, a.s.
30.	Schválení Smlouvy o partnerství mezi Karlovarským krajem a Českými drahami, a.s.  RK 1164/11/09
31.   Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2010 – 10/2014              RK 1165/11/09
32.   Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán oprav a údržby na rok                         RK 1166/11/09
        2009 – Změna č. 1, Plán investic na rok 2009 – Změna č. 2
33.   Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného 	                  RK 1167/11/09
        pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“
34.   Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji                RK 1168/11/09
        – 2. kolo
35.   Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením             RK 1169/11/09
        v Mariánské, příspěvková organizace
36.	Zpráva o průběžném plnění individuálního projektu Karlovarského kraje 		     RK 1170/11/09
        „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
        a kvalitní z pohledu uživatele“
37.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací                 RK 1171/11/09
        pro rok 2010
38.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10.12.2009	     RK 1172/11/09
39.	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10.12.2009                       RK 1173/11/09
40.   Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:                      RK 1174/11/09
        „Dodávka stravovacích kupónů“
41.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové            RK 1175/11/09  
        parcely č. 1218/10 a č. 1218/11 v k. ú. Dřenice u Chebu
42.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budovy bez            RK 1176/11/09
        čp/če na stavebních parcelách č. st. 9/7 a st. 9/8, vše v k. ú. Dolní Dvory
43.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové           RK 1177/11/09
        parcely v k. ú. Mnichov u Mariánských Lázní a k. ú. Louka u Mariánských Lázní
44.	Prodej nemovitosti v majetku  Karlovarského  kraje – část  pozemkové  parcely             RK 1178/11/09
        č. 496/1 v k. ú. Dalovice
45.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 2406/4         RK 1179/11/09 
        v k. ú. Nejdek
46.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním          RK 1180/11/09
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
47.   Žádost nájemce Radka Jánského o jednorázovou slevu na nájemném za znemožnění      RK 1181/11/09
        užívání nebytových prostor ve správě Gymnázia a střední odborné školy Aš
48.	Prodej STL plynovodu společnosti ZČP Net, s.r.o. – stavba Rekonstrukce                       RK 1182/11/09
        inženýrských sítí v areálu  KÚ Karlovarského kraje 
49.	Prodej plynovodní přípojky pro objekt Výjezdové pracoviště Územní zdravotnické         RK 1183/11/09
        záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. v Horním Slavkově, společnosti ZČP Net, 
        s.r.o.
50.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p. p. č. 239/2, k. ú. Toužim,    RK 1184/11/09
        ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
51.   Poskytnutí příspěvku Městu Cheb za krajské vítězství v soutěži Programu regenerace     RK 1185/11/09
        městských památkových rezervací a zón 2008
52.   Program regenerace městských památkových rezervací a zón 2009 – přerozdělení           RK 1186/11/09
        finančních prostředků 
53.   Zřizovací listiny muzeí v Chebu, Sokolově a Karlových Varech	                                  RK 1187/11/09
54.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Císařské lázně, příspěvková organizace		        RK 1188/11/09 
55.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků ve zdravotnických      RK 1189/11/09
        zařízeních Karlovarského kraje – srpen 2009
56.	Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský 	        RK 1190/11/09
        domov pro děti do 3 let
57.	Zrušení usnesení v oblasti proplácení regulačních poplatků Karlovarským krajem            RK 1191/11/09 
58.   Nový systém poskytování finančních darů kraje na kompenzaci uhrazených                     RK 1192/11/09
        regulačních poplatků
59.   Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		        staženo
nemocnice a.s.:  Vyhlášení výběrového řízení na místo generálního ředitele 
Karlovarské krajské nemocnice a.s.
60.	Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	        RK 1193/11/09
organizace Integrovaná střední škola Cheb
61.	Změna usnesení č. RK 1079/10/09 – Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti      RK 1194/11/09
volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009
62.   Projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium          RK 1195/11/09
        Ostrov – zajištění realizace akce	
63.	Změny osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost       RK 1196/11/09
        škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
64.	Změna usnesení č. RK 910/09/09 – Změny v údajích vedených v rejstříku škol                 RK 1197/11/09
        a školských zařízení u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
        a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
65.	Změna usnesení č. RK 434/05/09 – Zapojení příspěvkových organizací                             RK 1198/11/09
        do individuálního projektu národního MŠMT s podporou Evropského sociálního 
        fondu „UNIV 2 KRAJE – Proměna škol v centra celoživotního učení“ a souhlas 
        s uzavřením partnerských smluv
66.   Zřízení nových oborů vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková         RK 1199/11/09
        organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
67.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol                RK 1200/11/09
        a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
68.	Odpověď na dopis zaměstnanců příspěvkové organizace Integrovaná střední 	          RK 1201/11/09	škola Cheb
69.	Petice za zachování střední školy v Kraslicích					          RK 1202/11/09
70.	Schvalování „Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe“ a „Plánu oblasti povodí 	RK 1203/11/09
Berounky“ v územní působnosti Karlovarského kraje
71.	Projednání „Výhledové studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“	RK 1204/11/09
72.   Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje                    RK 1205/11/09
73.   Doplnění Krajské pracovní skupiny Karlovarského kraje pro výběr a implementaci 	          RK 1206/11/09
        projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013
74.   Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje        RK 1207/11/09
 - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany 
životního prostředí
75.	Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje         RK 1208/11/09    
- odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální 
výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
76.   Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na kofinancování vodohospodářských      RK 1209/11/09
        akcí dotovaných z Ministerstva zemědělství ČR Karlovarským krajem
        Obec Libá  -  Vodovod Libá – Hůrka, Sorkov a Vodohospodářské sdružení obcí západních 
        Čech – „Bražec - Stružná, vodovod“
77.   Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 	           RK 1210/11/09
        ekvivalentních obyvatel – pravidla pro spolufinancování akcí Karlovarským krajem
78.   Příspěvek obci Kaceřov na pořízení EKOKONTEJNERU				           RK 1211/11/09	
79.	Projekt „Mapování výskytu bolševníku velkolepého, část 1. - povodí Kosího potoka           RK 1212/11/09
v Karlovarském kraji“
80.   II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava						           RK 1213/11/09 	 
81.   Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí                   RK 1214/11/09
        pro období 2007 – 2013 na projekt Implementace a péče o území soustavy NATURA 
        2000 v Karlovarském kraji (druhá etapa)	
82a) Nový systém poskytování finančních darů kraje na kompenzaci uhrazených regulačních    RK 1215/11/09 
        poplatků v Léčebně dlouhodobě nemocných Nejdek a v ústavní lékárně v areálu 
        nemocnice v Karlových Varech
82b) Jmenování ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání          RK 1216/11/09   	a stanovení jeho platu
82c) Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE,        RK 1217/11/09
        a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu 
        – provádění stavby“ vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku
82d)	Řešení havarijního stavu rentgenu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. – Nemocnici          RK 1218/11/09
        v Karlových Varech
82e)	Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1120/11/09 ze dne 5.11.2009	            RK 1219/11/09
82f)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:        RK 1220/11/09 
        Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: 
        „Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v Karlových Varech“  
82g) Úprava smluvních vztahů o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě                   RK 1221/11/09

       







        PaedDr. Josef Novotný v. r.		 	             Mgr. Jaroslav Borka, v z.
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- Ing. Evu Valjentovou



B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 82a)	- Nový systém poskytování finančních darů kraje na kompenzaci uhrazených regulačních
poplatků v Léčebně dlouhodobě nemocných, Nejdek a v ústavní lékárně v areálu nemocnice v Karlových Varech

bod č. 82b)	- Jmenování ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání a stanovení jeho platu

bod č. 82c)	- Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s. 
– Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – provádění stavby“ vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku

bod č. 82d)	- Řešení havarijního stavu rentgenu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. – Nemocnici         
        		v Karlových Varech

bod č. 82e)	- Změna usnesení rady Karlovarského kraje č. RK 1120/11/09 ze dne 5.11.2009

bod č. 82f)	- Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v Karlových Varech“  

bod č. 82g)	- Úprava smluvních vztahů o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

Staženo v rámci jednání:

bod č. 59)	- Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:  Vyhlášení výběrového řízení na místo generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 26.11.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1135/11/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 26.11.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



2. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1136/11/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje v celkové výši 430 359,89 Kč
Termín kontroly: 4.3.2010
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení


3. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu: ,,Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1137/11/09

- schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace 
na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“
Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


4. Zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje – návrh zákona, kterým se mění ZÁKON ze dne 
10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1138/11/09

- souhlasí s předloženým návrhem zákona, kterým se mění Zákon ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozhodnout o předložení návrhu zákona, kterým se mění Zákon ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., 
a pověřit hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného předložením návrhu zákona Poslanecké sněmovně a provedením dalších úkonů souvisejících s projednáním zákona v Poslanecké sněmovně
Termín kontroly: 25.11.2010
Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje


5. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – schválení znění textu vzorových Smluv o realizaci grantových projektů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1139/11/09

schvaluje znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle návrhu

schvaluje zapracování případných změn znění vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK a dle podmínek konkrétního grantového projektu prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 
Termín kontroly: 25.11.2010 
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


6. Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1140/11/09

- souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v celkové výši 359.698.591,35 Kč včetně uzavření smlouvy  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci v celkové výši 359.698.591,35 Kč včetně uzavření smlouvy

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


7. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1141/11/09
 
- schvaluje 


Rozpočtovou změnu č. 313/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.000.000,-- Kč z titulu přijetí účelové dotace od Města Karlovy Vary na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Revitalizace objektu Císařských lázní

Rozpočtovou změnu č. 314/2009
 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 59.744,30 Kč, jedná se o nevyčerpané finanční prostředky, které byly určeny na úhradu cestovních náhrad v rámci realizace projektu Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje 
v  podmínkách Evropské unie, financovaného z Programu celoživotního učení 2007 - 2013 Leonardo da Vinci

Rozpočtovou změnu č. 315/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 36.117,47 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. 316/2009
 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 50.000,-- Kč. Jedná se 
o spolupráci odboru sociálních věcí na zajištění dotačního řízení MPSV ČR v roce 2009 v oblasti poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předmětem spolupráce je hodnocení požadavků poskytovatelů sociálních služeb na dotaci pro rok 2010, zpracování souhrnné žádosti 
za Karlovarský kraj a administrativní úkony s tímto spojené. Finanční prostředky budou vypláceny na základě uzavřených Dohod o provedení práce s hodnotiteli akce.

Rozpočtovou změnu č. 317/2009
 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 5.500,-- Kč, z důvodu konání semináře na téma Domácí násilí, které se bude konat v souladu s koncepcí prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 - 2011 pro městskou policii, školní Metodickou prevenci, pracovníky odborů sociálních věcí a zdravotnictví, pedagogicko-psychologické poradny, pracovníky obecních a městských úřadů a Magistrátu města Karlovy Vary

Rozpočtovou změnu č. 318/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 510.000,-- Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na výdaje spojené s pojištěním nemovitostí, movitých věcí, zaměstnanců a zastupitelů Karlovarského kraje za 4.Q 2009 dle uzavřené smlouvy o pojištění

Rozpočtovou změnu č. 319/2009
- navýšení příjmů a výdajů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 72.416.000,-- Kč z důvodu přijetí účelové dotace z Ministerstva dopravy ČR určené ke krytí nákladů Karlovarského kraje 
na prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2009 

Rozpočtovou změnu č. 320/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 457.684,-- 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. 321/2009
- navýšení příjmů  a  výdajů  Karlovarského  kraje  o částku  475,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) určené na rozmístění stopových detektorů pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Rozpočtovou změnu č. 322/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty zaměstnanců, souvisejících odvodů, náhrad platů za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti a nákup školních pomůcek v období IV. čtvrtletí 2009 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 323/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000,-- Kč z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na úhradu právních, konzultačních a analytických služeb

Rozpočtovou změnu č. 324/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 20.535,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny 
na úhradu evaluačního nástroje – testy VEKTOR pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázium a obchodní akademii Mariánské Lázně ve výši 16.500,-- Kč a Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary ve výši 4.035,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 325/2009 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  1.743.607,-- Kč na základě zvýšení odvodu odpisů 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti školství. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny těmto organizacím jako provozní příspěvky na pokrytí odpisů z nově pořízeného movitého majetku nebo zhodnocení stávajícího majetku v průběhu roku 2009 (seznam školských organizací je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 326/2009 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  837.000,-- Kč na základě snížení odvodu odpisů 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Sociální služby. Této organizaci byl nařízen odvod celého schváleného provozního příspěvku ve výši 
4.486.000,-- Kč zpět do rozpočtu kraje. Jelikož došlo v organizaci ke snížení odpisů na částku 3.649.000,-- Kč, sníží se odvod z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje o 837.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 327/2009
- přesun rozpočtových prostředků  z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 20.000,-- Kč pro Junáka-svazu skautů a skautek ČR, středisko ,,Arnika Horní Slavkov“ na obnovu vyhořelé skautské klubovny

Rozpočtovou změnu č. 328/2009
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje o částku 
149.980,84 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené 
na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření

Rozpočtovou změnu č. 329/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 10.083.008,-- Kč. Jedná se o přerozdělení rezervních prostředků určených na přímé výdaje pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem ve výši 6.108.340,-- Kč 
a pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi v Karlovarském kraji ve výši 3.974.668,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na posílení nenárokové složky pracovníků škol, odměny porotcům, rozhodčím, předsedům porot a garantům soutěží, ostatní osobní výdaje a na navýšení prostředků na pomůcky pro školy 
a dětské domovy. Rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy.
Rozpočtovou změnu č. 330/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.901.000,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva financí ČR na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - rekonstrukce lůžkových a osobních výtahů

Termín kontroly: 17.12.2009

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


8. Dodatečné přiznání zvýšených životních nákladů na manželku zástupci Karlovarského kraje 
v Bruselu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1142/11/09

- schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 62/1994 Sb., dodatečné přiznání zvýšených životních nákladů na manželku bývalému zástupci Karlovarského kraje v Bruselu za celé období výkonu činnosti zástupce Karlovarského kraje v Bruselu, a to ve výši 5 % zvýšených životních nákladů zaměstnance, tj. v celkové výši 7.811,- EUR

- souhlasí se zápočtem  dodatečně přiznaných zvýšených životních nákladů na manželku vůči pohledávce kraje za bývalým zástupcem kraje v Bruselu z titulu poskytnuté zálohy na ubytování ve výši 3.450,- EUR

- bere na vědomí předloženou písemnou dohodu o vzdání se práva a prominutí dluhu kraji ve výši 4.361,- EUR

- pověřuje hejtmana podpisem „Dohody o započtení a dohody o vzdání se práva“
Termín kontroly: 7.1.2010
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR 
a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1143/11/09

- bere na vědomí 
	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 včetně finančního vztahu 
ke státnímu rozpočtu ČR

Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení usnesení v následujícím znění:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:

I.	Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

	úhrn příjmů Karlovarského kraje	3 931 469 tis. Kč 
financování   	        1 827 119 tis. Kč

	úhrn výdajů Karlovarského kraje 	5 536 588 tis. Kč 
	splátka jistiny úvěru	222 000 tis. Kč
výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:

Odbor
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Příspěvkové organizace
Výdaje celkem



Provozní příspěvek    
Investiční příspěvek

Zastupitelstvo 
39 270
1 000
 
 
40 270
Kancelář ředitele úřadu
155 348
 
 
 
155 348
Vnitřních záležitostí
27 988
1 000
 
 
28 988
Regionálního rozvoje
2 587
3 500
10 000
 
16 087
Dopravy a silnič.hospodář.
324 200
0
348 894
77 000
750 094
Život.prostředí a zemědělství
4 410
2 090
 
 
6 500
Kultury,pam.péče,láz.a CR
5 263
 
77 495
 
82 758
Sociáních věcí 
7 300
 
22 000
12 800
42 100
Zdravotnictví
45 645
 
167 000
 
212 645
Školství,mládeže a tělových.
2 112 261
500
204 100
20 894
2 337 755
Investic a grant.schémat
2 800
3 900
 
 
6 700
Krizového řízení
2 000
 
 
 
2 000
Informatiky
14 000
1 000
 
 
15 000
Správy majestku
3 300
 
 
 
3 300
Ekonomický
69 304
5 000
 
 
74 304
Správ.agend.a KŽÚ
500
 
 
 
500
Legislativní a právní
1 500
 
 
 
1 500
Investiční akce - KKN a.s - Pavilon centr.vstupu .
 
300 000
 
 
300 000
Příspěvky cizím subjektům dle jednotlivých odborů
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo
1 480
 
 
 
1 480
v tom příspěvek
 
 
 
 
 
Asociace krajů ČR
700
 
 
 
700
Sdružení dobr.hasičů Karlovar.kraje
300



300
CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o.
480
 
 
 
480
Regionálního rozvoje
4 568
36 145
 
 
40 713
v tom příspěvek





Reg.rada regionu soudržnosti SZ
3937
8665


12 602
Dopravy a silnič.hospodář.
370
 
 
 
370
Život.prostředí a zemědělství
13 600
7 000
 
 
20 600
Kultury,pam.péče,láz.a CR
17 300
 
 
 
17 300
v tom příspěvek
 
 
 
 
 
Mezinárodní film.festival K.Vary
3 600
 
 
 
3 600
Chopinův festival Mariánské Lázně
250
 
 
 
250
Mezinár.jazzový festival
150
 
 
 
150
Festival uprostřed Evropy
450
 
 
 
450
Mezinárodní  pěvecké centrum
195
 
 
 
195
Karlovarské městské divadlo
100
 
 
 
100
Chebské dvorky
100
 
 
 
100
Tourfilm Karlovy Vary
200
 
 
 
200
Lázeňský týden
250
 
 
 
250
DFF Ostrov
150
 
 
 
150
Loketské léto
400
 
 
 
400
FIJO
70
 
 
 
70
Sociál.věcí 
5 300
 
 
 
5 300
Zdravotnictví
1000
 
 
 
1 000
Školství,mládeže a tělových.
10 500
 
 
 
10 500
Krizového řízení
2357
4 000
 
 
6 357
Projekty EU (PRK) dle jednotlivých odborů
 
 
 
 
 
Regionálního rozvoje
30 797
100 615
 
 
131 412
Dopravy a silnič.hospodář
 
189 207
 
 
189 207
Život.prostředí a zemědělství
3000
66 080
 
 
69 080
Kultury,pam.péče,láz.a CR
13 250
136 045
 
 
149 295
Sociáních věcí 
 
38 505
 
 
38 505
Zdravotnictví
 
139 482
 
 
139 482
Školství,mládeže a tělových
27 855
558 136
 
 
585 991
Informatiky
 
2 200
51 200
 
53 400
Správ.agend.a KŽÚ
747
 
 
 
747
	údaje v tis. Kč


II. Přesuny 
mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v příloze č. 1, která je obsažena v důvodové zprávě
v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje
mezi kapitolami (odbory) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje

III. Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 
	
	k rozpočtům obcí v celkové výši 	   347 768 tis. Kč 
		 

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových změn takto:
Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů, státních fondů ČR Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti

Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje včetně fondu budoucnosti (EU), fondu vodohospodářských havárií, fondu na podporu nestátních neziskových organizací, krizového účtu, fondu řízení likvidity Karlovarského kraje a fondů zřízených za účelem zajištění financování projektů z fondů EU, a to za předpokladu:

- že nedojde ke změně salda příjmů a výdajů rozpočtu Karlovarského kraje, s výjimkou zapojování finančních prostředků z úvěru (financování), v souladu s legislativními normami 
a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů

III. Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací,   
a to z rozpočtové rezervy s výjimkou rozpočtových změn týkajících se použití fondu rezerv 
a rozvoje, jehož použití je vyhrazeno Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
- ukládá

	Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace a obce ve správním obvodu kraje

Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání
	hejtmanovi Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje


Termín kontroly: 28.1.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2010 – 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1144/11/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 - 2014

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


11. Navýšení mzdového limitu pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1145/11/09

- schvaluje navýšení mzdových limitů příspěvkových organizací celkem o 1.923.000,-- Kč (viz tabulka 1 důvodové zprávy)
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


12. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary na nákup nové technologie učebny ICT

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1146/11/09

- schvaluje nákup hmotného movitého majetku – nová technologie učebny ICT příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary ve výši 400.000,-- Kč, majetek organizace nabyde v souladu 
s § 27, odst. 4, zák. 250/2000 Sb., v platném znění

Zodpovídá: RNDr. Jiří Neumann, ředitel příspěvkové organizace


13. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního pro příspěvkovou organizaci Střední zemědělská škola Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1147/11/09

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 
250.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Střední zemědělská škola Dalovice na nákup zemědělského stroje za 250.000,-- Kč včetně DPH
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Perlinger, ředitel příspěvkové organizace 


14. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Junák – svaz skautů 
a skautek ČR, středisko Arnika Horní Slavkov  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1148/11/09

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Arnika Horní Slavkov ve výši  20.000,-- Kč na zajištění finanční výpomoci (dotace) pro provedení prací „Obnova  vyhořelé skautské klubovny Horní Slavkov“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Junákem – svazem skautů a skautek ČR, středisko Arnika Horní Slavkov dle návrhu
Termín kontroly: 7.1.2010
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


15. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1149/11/09

- souhlasí s prominutím promlčených a nedobytných pohledávek uvedených příspěvkových organizací Karlovarského kraje za podmínky, že jejich prominutí neovlivní plánovaný výsledek hospodaření za rok 2009:	
příspěvkové organizaci Střední odborná škola stavební Karlovy Vary  
	pohledávky ve výši 156.121,-- Kč
	příspěvkové organizaci Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

	pohledávky ve výši 8.830,85 Kč
	příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně 

	pohledávky ve výši 74.287,-- Kč
	příspěvkové organizaci Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov

	pohledávky ve výši 258.788,-- Kč
	příspěvkové organizaci Dětský domov Karlovy Vary

	pohledávky ve výši 10.750,-- Kč	
	příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov

	pohledávky ve výši 204.542,40 Kč
	příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

	pohledávky ve výši 190.328,08 Kč
	příspěvkové organizaci Sociální služby Kynšperk nad Ohří

	pohledávky ve výši 96.877,60 Kč	
	příspěvkové organizaci Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu

	pohledávky ve výši 10.566,-- Kč
	příspěvkové organizaci Domov se zdravotním postižením v Mariánské

	pohledávky ve výši 23.861,-- Kč
	příspěvkové organizaci Krajské muzeum Karlovarského kraje

	pohledávky ve výši 1.888,-- Kč
	příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

	pohledávky ve výši 134.794,-- Kč
	příspěvkové organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

	pohledávky ve výši 385.011,50 Kč
	příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek

pohledávky ve výši 28.440,-- Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


16. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1150/11/09

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 73 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.9.2009 takto: 

- 3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem
- 1 příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila se ziskem
- 9 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 3 se ztrátou
- 4 příspěvkové organizace v oblasti kultury hospodařily se ziskem, 1 se ztrátou
- 2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
- 49 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 1 se ztrátou

- ukládá ředitelům/ředitelkám níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření nebyly k 31.12.2009 záporné:

- Galerie výtvarného umění v Chebu
- Školní statek Cheb

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově a Domov pro seniory v Perninku  učinit taková opatření, aby výsledek hospodaření k 31.12.2009 s ohledem na přidělení provozní dotace z MPSV byl nejlepší možný
Termín kontroly: 4.3.2010
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


17. Žádost dopravce ČI – DU, spol. s r.o., o prominutí penále

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1151/11/09

- schvaluje prominutí penále společnosti ČI - DU, spol. s r.o., ve výši 131.135,-- Kč

Termín kontroly: 7.1.2010

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje


18. Audit smluvních vztahů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1152/11/09

- bere na vědomí informaci o závěrečné zprávě auditu smluvních vztahů uzavřených Karlovarským krajem s hodnocením bez závažných připomínek 

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


19.  Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - Ing. Vladimír Holovský

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1153/11/09

- ruší část usnesení č. RK 963/12/08 ve znění: 

souhlasí s vrácením příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 na základě smlouvy 
č. D /815/2007 příjemci – Vladimíru Holovskému, a to v celkové výši poskytnutého příspěvku, tj. 100.000,-- Kč
 
Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený řízením odboru legislativního a právního


20.  Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství na projektu Historický Ostrov II

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1154/11/09

- souhlasí s dodatkem č. 1 Smlouvy o partnerství na projektu Historický Ostrov II a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

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


21.  Program obnovy venkova 2010 – návrh pravidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1155/11/09

- souhlasí s předloženým návrhem Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Program obnovy venkova“ pro rok 2010 
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 25.2.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


22.  Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1156/11/09

- souhlasí:  
	se změnou parametrů a názvu akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Abertamy v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 317/2009

	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Březová v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 584/2009

se změnou parametrů akce a charakteru příspěvku poskytnutého obci Nové Hamry v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 486/2009

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 25.2.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


23.  Program obnovy venkova – žádost obce Libá

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1157/11/09

- souhlasí se zamítnutím žádosti obce Libá o změnu termínu realizace akce podpořené v rámci Programu obnovy venkova

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zamítnutí žádosti obce Libá o změnu termínu realizace akce podpořené v rámci Programu obnovy venkova
Termín kontroly: 25.2.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

24.  Odvolání člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jmenování nového člena

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1158/11/09

- souhlasí s odvoláním člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Radka Nováka 
a jmenováním Mgr. Martina Havla členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 28.1.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


25.  Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1159/11/09

- souhlasí s předloženými Pravidly pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na podporu územně plánovací činnosti obcí pro rok 2010,  - 8. změna 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro hodnocení žádostí 
a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2010 – 8. změnu  
Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


26. Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1160/11/09

- bere na vědomí znění textu Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou schválit dle návrhu

Termín kontroly: 7.1.2010

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


27. Uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
– poskytování žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1161/11/09
- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
– poskytování žákovského jízdného s dopravci: Autobusy Karlovy Vary, a.s. a LIGNETA autobusy s.r.o. 
dle návrhu
Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


28. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1162/11/09

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravci: Autobusy Karlovy Vary, a.s. a LIGNETA autobusy s.r.o. dle návrhu

Termín kontroly: 7.1.2010

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


29. Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje uzavřený s dopravcem České dráhy, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1163/11/09

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č.: 345/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem České dráhy, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 7.1.2010

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


30.  Schválení Smlouvy o partnerství mezi Karlovarským krajem a Českými drahami, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1164/11/09

- schvaluje Smlouvu o partnerství mezi Karlovarským krajem a Českými drahami, a.s., nábřeží 
L. Svobody 1222, Praha 1 v souvislosti s realizací projektu Obnova regionálních železničních kolejových vozidel v Karlovarském kraji dle návrhu

- pověřuje hejtmana PaedDr. Josefa Novotného podpisem Smlouvy o partnerství mezi Karlovarským krajem 
a Českými drahami, a.s., nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1

Termín kontroly: 7.1.2010

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


31.  Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2010 – 10/2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1165/11/09

- jmenuje v rámci zadání veřejné zakázky „Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 
11/2010 - 10/2014“ formou otevřeného řízení tyto členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky:

		1. člen: Mgr. Vladimír Malý		1. náhradník: Josef Vaněk
		2. člen: Ing. Bohuslav Schneider	2. náhradník: František Malár
		3. člen: Ing. Petr Šťovíček		3. náhradník: Irena Kroftová
Termín kontroly:  28.1.2010
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.


32.  Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán,  plán oprav a údržby na rok 2009 – Změna č. 1, Plán investic na rok 2009 – Změna č. 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1166/11/09

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, Změnu č. 1 Finančního plánu a plánu oprav a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na r. 2009 a Změnu č. 2 Plánu investic společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na r. 2009 dle předloženého návrhu 

Termín kontroly: 25.2.2010

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


33. Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1167/11/09

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení 
a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“ uzavřené dne 20.12.2007 
pod evid. č. 286/2007 mezi Karlovarským krajem a městy Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov, ve znění dle návrhu 
Termín kontroly: 25.2.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


34.  Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji – 2. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1168/11/09

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje městu Boží Dar ve výši 60 000,-- Kč a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku městu Boží Dar z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 17.12.2009

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


35. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1169/11/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace dle návrhu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace dle návrhu 

- ukládá předložit návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 11.2.2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


36. Zpráva o průběžném plnění individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1170/11/09

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“  
ke dni 31.10.2009

Termín kontroly: 24.6.2010

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


37. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1171/11/09

- souhlasí s rozdělením příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2010 
dle návrhu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2010 dle návrhu 

Termín kontroly: 28.1.2010

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


38.  Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10.12.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1172/11/09

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10.12.2009:

Návrh  programu:

A.	Volba návrhové komise
B.	Volba ověřovatelů zápisu
  C.	Schválení programu jednání

  1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 10.12.2009
  2. 	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 10.12.2009
  3.	Změna složení Rady Karlovarského kraje
  4.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
  5. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
  6.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje pro rok 2009
  7.	Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
  8.	Zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona 
č. 307/1999 Sb.
  9.	Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2010 – 2014
10.	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR 
a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
11.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009
12.	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2009
13.	Informace o dotacích ve školství v roce 2009
14.	Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz regionálního bezpečnostního portálu
15.	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
16.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2010
17.	Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“
18.	eGovernment v obcích – poskytnutí příspěvků 2. kolo a změny v realizovaných akcích
19.	Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
20.	Úprava smluvních vztahů o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
21.	Program obnovy venkova 2010 – návrh pravidel
22.	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
23.	Program obnovy venkova – žádost obce Libá
24.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2010
25.	Odvolání člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a volba nového člena
26.	Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou 
27.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 
v Sokolově, příspěvková organizace
28.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
29.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2010
30.	Finanční příspěvek městu Chodov
31.	Zrušení usnesení č. ZK 133/07/06 ze dne 13.7.2006 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3969 v k.ú. Sokolov
32.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 4285/1, č. 4451/2 a č. 4455/5 v k.ú. Žlutice
33.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nejdek a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nejdek do majetku Karlovarského kraje
34.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – některé nemovitosti v areálu bývalého SOU lesnického v Abertamech
35.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba vypouštěcí věže pro potřeby Městského muzea Františkovy Lázně – Přírodovědné pracoviště SOOS
36.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1218/10 
a č. 1218/11 v k.ú. Dřenice u Chebu
37.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1149/3 
a č. 1149/4 v k.ú. Vojtanov
38.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budovy bez čp/če na stavebních parcelách č.  st. 9/7 a st. 9/8, vše v k.ú. Dolní Dvory
39.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 135/2 v k.ú. Pstruží u Merklína
40.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1740/1 v k.ú. Rotava
41.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní a k.ú. Louka u Mariánských Lázní
42.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely  č. 453/2 a č. 453/43 v k.ú. Obilná
43.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 989/1 v k.ú. Tatrovice
44.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela  č. 724/3 v k.ú. Dolní Rychnov
45.	Prodej  nemovitosti  v  majetku  Karlovarského  kraje – část  pozemkové  parcely č. 496/1 v k.ú. Dalovice
46.	Prodej plynovodu společnosti ZČP Net, s.r.o. – stavba Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje
47.	Prodej plynovodní přípojky pro objekt Výjezdové pracoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. v Horním Slavkově, společnosti ZČP Net, s.r.o.
48.	Prodej horkovodní přípojky pro objekt Pod Jelením skokem 302, Karlovy Vary – Belveder, Karlovarské teplárenské, a.s.
49.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské krajské nemocnici, a.s.
50.	„Hornická a kulturní krajina Krušnohoří/ Montanregion Erzgebirge“ – záměr nominace na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO
51.	Vznik zájmového sdružení „Sdružení pro záchranu kulturního dědictví Karlovarského kraje (bude předloženo dodatečně)
52.	Program regenerace městských památkových rezervací a zón 2009 – přerozdělení finančních prostředků
53.	Poskytnutí příspěvku Městu Cheb za krajské vítězství v soutěži Programu regenerace městských památkových rezervací a zón 2008
54.	Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2009
55.	Zřizovací listiny muzeí v Chebu, Sokolově a Karlových Varech
56.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Císařské lázně, příspěvková organizace

57.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let
58.	Zrušení usnesení v oblasti proplácení regulačních poplatků Karlovarským krajem
59.	Žádost o finanční příspěvek na nákup ventilační techniky pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 
– Nemocnici v Karlových Varech
60.	Projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 
– zajištění realizace akce
61.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
62.	Petice za zachování střední školy v Kraslicích
63.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje 
64.	Příspěvek obcím na pořízení EKOKONTEJNERU 
65.	Projekt „Mapování výskytu bolševníku velkolepého, část 1. – povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji“
66.	Projednání „Výhledové studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“
67.	Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí
68.	Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel 
– pravidla pro spolufinancování akcí Karlovarským krajem
69.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

  70.	Různé

	a) Prezentace Chopinova festivalu

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


39. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10.12.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1173/11/09

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10.12.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


40. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka stravovacích kupónů“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1174/11/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka stravovacích kupónů“. 
Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Le Cheque Déjeuner s.r.o. s nabídkovou cenou 
20,-- Kč a 50,-- Kč včetně DPH za stravovací kupón.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže „Dodávka stravovacích kupónů“ s nabídkovou cenou 20,-- Kč a 50,-- Kč včetně DPH za stravovací kupón

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
Le Cheque Déjeuner s.r.o. s nabídkovou cenou 20,-- Kč a 50,-- Kč včetně DPH za stravovací kupón 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 17.12.2009

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


41. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje –pozemkové parcely č. 1218/10 
a č. 1218/11 v k. ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1175/11/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1218/10 o výměře 2707 m2 a pozemkové parcely č. 1218/11 o výměře 2414 m2 v k. ú. Dřenice 
u Chebu a obci Cheb formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072 (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 28.1.2010

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


42. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budovy bez čp/če na stavebních parcelách č. st. 9/7 a st. 9/8, vše v k. ú. Dolní Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1176/11/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí níže uvedených nemovitostí, které potřebuje pro svoji činnost Školní statek, Cheb – školské zařízení zřízené Karlovarským krajem a zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení podle zvláštního předpisu, tj.:
	budova bez čp/če na stavební parcele č. st. 9/7

budova bez čp/če na stavební parcele č. st.9/8
vše v k.ú. Dolní Dvory

formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu České republiky, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 45797072, do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 1.4.2010

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


43. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely v k. ú. Mnichov u Mariánských Lázní a k. ú. Louka u Mariánských Lázní


Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1177/11/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku parcelní č. 1870 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Mnichov u Mariánských Lázní a obci Mnichov a části pozemku parcelní 
č. 1516 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Louka u Mariánských Lázní a obci Nová Ves formou smlouvy
o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků 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 předmětné nemovitosti 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: 28.1.2010

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


44. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 496/1 v k. ú. Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1178/11/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely 
č. 496/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 491-074/2008 z původní pozemkové parcely č. 496/1 
a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 496/9 o výměře 67 m2 v k.ú. Dalovice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední zemědělskou školou Dalovice, příspěvkovou organizací, se sídlem Hlavní 27, 362 63 Dalovice, IČ 00 07 72 91 (jako prodávající na straně jedné), a panem Jiřím Kolovrátkem, bytem Příční 15/210, 362 63 Dalovice (jako kupující na straně druhé), 
za cenu 11.000,-- Kč + 1.750,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč za správní poplatek 
za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 13.250,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Jiřího Kolovrátka

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 1.4.2010

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Perlinger, ředitel Střední zemědělské školy Dalovice, p. o.


45. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 2406/4 v k. ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1179/11/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemkové parcely 
č. 2406/1 o výměře 216 m2 v k.ú. Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Léčebnou dlouhodobě nemocných, příspěvkovou organizací, se sídlem Osvětimská 975, 362 21 Nejdek, 
IČ 69 97 98 21 (jako prodávající na straně jedné), a manželi Elisabeth a Jurajem Petrovskými, bytem Osvětimská 1350, 362 21 Nejdek (jako kupující na straně druhé), za cenu 29.000,-- Kč + 2.100,-- Kč 
za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 31.600,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Petrovských

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 1.4.2010

Zodpovídá:	Olga Rožcová, ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek, p.o.


46. 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 1180/11/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 6496/1 v k.ú. Kraslice, silnice č. III/21046 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu  č. 1859-1276/2008 ze dne 21.10.2008 (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

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2638 v k.ú. Hroznětín, silnice       
č. III/22129 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1084-1279/2007 
ze dne 13.7.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1545/3 v k.ú. Nová Role, silnice č. II/209 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 831-2396/2008 ze dne 23.6.2008 (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

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p. č. 1036/1 v k. ú. Nadlesí, silnice č. II/212 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 167-6230/2008 ze dne 29.2.2008 (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. 1178 v k. ú. Suchá u Nejdku, silnice 
č. III/20912 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 250-114/2006 ze dne 28.12.2006 (umístění inženýrských sítí – venkovní vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle vyhl. MF ČR č. 640/2004 Sb. a výše úhrady jako smluvní

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p. č. 693 v k. ú. Pila, silnice č. III/2086 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 389-19/2007 ze dne 2.7.2007 (umístění inženýrských sítí – vedení 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: 28.1.2010

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


47. Žádost nájemce Radka Jánského o jednorázovou slevu na nájemném za znemožnění užívání nebytových prostor ve správě Gymnázia a střední odborné školy Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1181/11/09

- schvaluje slevu na nájemném ve výši 10.909,-- Kč s DPH požadovanou nájemcem Radkem Jánským, který na základě nájemní smlouvy o nájmu užívá nebytové prostory, které má ve správě Gymnázium 
a střední odborná škola Aš, a to ve výši požadované nájemcem v návaznosti na vyčíslené ztráty z podnikání

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


48. Prodej STL plynovodu společnosti ZČP Net, s.r.o. – stavba Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu  KÚ Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1182/11/09

- schvaluje prodej středotlakého plynovodu vybudovaného v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“ společnosti ZČP Net, s.r.o. formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, (jako prodávající na jedné straně) a společností ZČP Net s.r.o. (jako kupující na druhé straně), 
za částku 1.189.000,-- Kč bez DPH, a tím převedení předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ZČP Net, s.r.o.

- souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Karlovarským krajem (jako investorem) 
a společností  ZČP Net s.r.o. (jako budoucím kupujícím na druhé straně)

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej středotlakého plynovodu vybudovaného v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje společnosti ZČP Net, s.r.o. formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, (jako prodávající na jedné straně) a společností ZČP Net, s.r.o. (jako kupující na druhé straně), za částku 1.189.000,-- Kč bez DPH, a tím převedení předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ZČP Net, s.r.o. a souhlasit s uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní mezi Karlovarským krajem (jako investorem) a společností  ZČP Net s.r.o. (jako budoucím kupujícím na druhé straně)

Termín kontroly: 25.2.2010

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


49. Prodej plynovodní přípojky pro objekt Výjezdové pracoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. v Horním Slavkově, společnosti ZČP Net, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1183/11/09

- schvaluje prodej plynárenského zařízení - „NTL plynovod a plynovodní přípojka“ pro objekt Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. v Horním Slavkově formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, p.o. (jako prodávající na straně jedné) a společností ZČP Net, s.r.o., se sídlem Plzeň 
(jako kupující na druhé straně), za částku  163.780,-- Kč, a tím převedení předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ZPČ Net s.r.o.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej plynárenského zařízení, tj. „NTL plynovod a plynovodní přípojka“  pro objekt Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. v Horním Slavkově formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, p.o. (jako prodávající na straně jedné) 
a společností ZČP Net, s.r.o., se sídlem Plzeň ( jako kupující na druhé straně), za částku 163.780,-- Kč, a tím převedení předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ZPČ Net s.r.o.

Termín kontroly: 25.2.2010

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


50. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 239/2, k. ú. Toužim, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1184/11/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k p. p. č. 239/2, k. ú. Toužim, na které bude umístěn pilíř s přípojkovou skříní v rámci stavby Toužim střed – Plzeňská, kNN“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to 
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-- Kč, stanovenou výpočtem

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, p.o. (jako stranou povinnou) 
a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako stranou oprávněnou)

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene k  p. p. č. 239/2, k. ú. Toužim

Termín kontroly: 28.1.2010 

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


51. Poskytnutí příspěvku Městu Cheb za krajské vítězství v soutěži Programu regenerace městských památkových rezervací a zón 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1185/11/09

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku 
z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2009 ve výši 100.000,-- Kč Městu Cheb na akci obnovy: Cheb, hrad – oprava hradeb u jihozápadních kasemat 

Termín kontroly: 28.1.2010

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


52. Program regenerace městských památkových rezervací a zón 2009 – přerozdělení finančních prostředků 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1186/11/09

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku 
z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2009 ve výši 334.389,50 Kč Městu Loket na akci obnovy: Loket, opevnění areálu hradu Loket – obnova zřícené části opěrné hradební zdi na p. p. č. 11 a 21  k. ú. Loket
Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství                     a cestovního ruchu


53.  Zřizovací listiny muzeí v Chebu, Sokolově a Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1187/11/09

- projednala: 
a) dodatek č. 3 ke zřizovací listině Krajského muzea Karlovarského kraje, kterým se provádí změna názvu a úprava textu zřizovací listiny na Muzeum Cheb, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje
b) nové zřizovací listiny pro Muzeum Sokolov, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 
a Muzeum Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit:
a) dodatek č. 3 ke zřizovací listině Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o. 
	b) předložené nové zřizovací listiny pro Muzeum Sokolov, příspěvkovou organizaci Karlovarského
     kraje a Muzeum Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem zřizovacích listin a dodatku zřizovacích listin

Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


54.  Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Císařské lázně, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1188/11/09

- projednala dodatek č. 1 ke zřizovací listině Císařské lázně, příspěvková organizace, kterým dodatkem se ruší příloha č. 1 a mění příloha č. 2 zřizovací listiny  

- doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontroly: 18.3.2010
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
        a cestovního ruchu


55. Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje – srpen 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1189/11/09

- bere na vědomí informaci o úhradách regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
za období srpen 2009 v nestátních zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Karlovarským krajem:
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary 360 06
Léčebna dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek 362 21

- schvaluje ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních darů na úhradu regulačních poplatků vybíraných podle ustanovení 
§ 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z prostředků Karlovarského kraje pojištěncům uvedeným v návrhu, 
a to výlučně na kompenzaci nákladů za uhrazené regulační poplatky v následujících zdravotnických zařízeních: 
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary 360 06
Léčebna dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek 362 21
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


56. Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1190/11/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 
§ 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 22.4.2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


57. Zrušení usnesení v oblasti proplácení regulačních poplatků Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1191/11/09

- bere na vědomí dopis Ministerstva vnitra ČR – odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kterým vyzývá Karlovarský kraj, aby zjednal nápravu v usneseních orgánů kraje, upravujících proplácení regulačních poplatků Karlovarským krajem

- ukončuje platnost a účinnost následujících usnesení Rady Karlovarského kraje, a to dnem 31.12.2009:  usnesení č. RK 52/01/09 ze dne 27.1.2009, č. RK 53/01/09 ze dne 27.1.2009, č. RK 54/01/09 ze dne 27.1.2009, č. RK 201/02/09 ze dne 26.2.2009

- schvaluje výpověď z příkazní smlouvy ev. č. 048//2009, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Léčebnou dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek, 362 21 na základě usnesení rady kraje č. RK 52/01/09, a to dnem 31.12.2009

- schvaluje výpověď z příkazní smlouvy ev. č. 049//2009 uzavřenou mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary 360 66, na základě usnesení rady kraje 
č. RK 53/01/09, a to dnem 31.12.2009

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem výpovědí výše uvedených příkazních smluv

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, v souvislosti s výzvou Ministerstva vnitra ČR, ukončit  platnost a účinnost  usnesení č. ZK 337/12/08 ze dne 18.12.2009, a to dnem 31.12.2009
Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


58.  Nový systém poskytování finančních darů kraje na kompenzaci uhrazených regulačních poplatků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1192/11/09

- schvaluje s účinností od 1.1.2010 poskytování finančních darů z prostředků Karlovarského kraje 
pro pacienty Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to na následující účely a za splnění všech následujících podmínek:
	finanční dary budou poskytnuty žijícím pojištěncům uvedeným v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kteří v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. 
o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů, uhradili regulační poplatek ve výši stanovené tímto zákonem

finanční dar bude poskytnut výlučně za účelem kompenzace úhrady již zaplaceného regulačního poplatku
finanční dary budou poskytovány za regulační poplatky uhrazené v následujících zdravotnických zařízeních:  
	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 21 (Nemocnice v Karlových Varech, Nemocnice v Sokolově, Nemocnice v Chebu) 
	žádosti o finanční dar budou propláceny pouze prostřednictvím uvedeného zdravotnického zařízení, které k této činnosti bude zmocněno příkazními smlouvami
o finanční dar může být žadatelem požádáno pouze ve lhůtě 15 dní od data vystavení dokladu 
o zaplacení regulačního poplatku v uvedeném zdravotnickém zařízení (v případě platby v hotovosti) nebo ve lhůtě 15 dní od data vystavení dlužního úpisu (při úhradě regulačního poplatku bezhotovostně), na žádosti uplatňované později nebude brán zřetel a budou zamítnuty
finanční dar bude Karlovarským krajem poskytován pouze prostřednictvím platby na bankovní účet uvedený žadatelem v žádosti, bankovní účet musí být u bankovního ústavu na území ČR 
do systému poskytování finančních darů Karlovarským krajem na kompenzaci uhrazených regulačních poplatků nebude zařazena zubní lékařská služba první pomoci
 
- schvaluje způsob poskytování finančních darů na proplácení uhrazených regulačních poplatků v Karlovarské krajské nemocnici a.s. dle návrhu, účinný dnem 1.1.2010

schvaluje pokyny pro pacienty žádající Karlovarský kraj o poskytnutí finančních darů na proplacení uhrazených regulačních poplatků v Karlovarské krajské nemocnici a.s. dle návrhu, účinné dnem 1.1.2010

schvaluje návrh příkazní smlouvy k zabezpečování činností při poskytování finančních darů na úhradu zaplacených regulačních poplatků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary 360 66, a to s účinností od 1.1.2010

pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem výše uvedené příkazní smlouvy za Karlovarský kraj

Usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 808/08/09 ze dne 13.8.2009 o poskytování finančních darů 
na proplácení regulačních poplatků uhrazených pacienty v lékárnách, mající místo provozování na území Karlovarského kraje, není tímto usnesením dotčeno a zůstává v platnosti.
Termín kontroly: 25.2.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


59. 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 předmětný bod z programu jednání.


60.  Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1193/11/09

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 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:	Mgr. Jaroslav Borka
náměstek hejtmana Karlovarského kraje  – člen určený zřizovatelem
Ing. Petr Navrátil
náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
RNDr. Jiří Neumann
ředitel příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary – odborník v oblasti státní správy, organizace 
a řízení ve školství
Mgr. Jaroslav Šafránek
ředitel Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
  Hana Holá
	pedagogický pracovník příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
Vladimír Golláň
člen školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- pověřuje Mgr. Evu Maršíkovou, úřednici krajského úřadu, funkcí tajemnice konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související se jmenováním členů konkursní komise
Termín kontroly: 17.12.2009 

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


61.  Změna usnesení č. RK 1079/10/09 – 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 1194/11/09

- mění se v části usnesení č. RK 1079/10/09 ze dne 22. října 2009, kterým bylo schváleno poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 dle přílohy, celkovou výši těchto příspěvků ze 79.310,-- Kč na 74.310,-- Kč
Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže                      a tělovýchovy


62. Projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov – zajištění realizace akce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1195/11/09

- bere na vědomí informaci, že příspěvková organizace Gymnázium Ostrov uspěla se svou projektovou žádostí „Svátky a zvyky v Krušných horách“ v rámci Programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 
 
- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 39.841,65 Kč na spolufinancování realizační fáze projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení tuto smlouvu o poskytnutí příspěvku 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 225.775,80 Kč 
na předfinancování realizační fáze projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení tuto smlouvu o půjčce

- 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

63. Změny osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1196/11/09

- bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. j. 87/KN/09-27 ve znění Dodatku 
č. 1, provedené v příspěvkové organizaci Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 

- schvaluje snížení osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary s účinností od 1. prosince 2009 ve výši dle návrhu

- schvaluje poskytnutí osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací Střední průmyslová škola Loket, Gymnázium a obchodní akademie Chodov a Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou s účinností od 1. prosince 2009 ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnami osobních příplatků 

Termín kontroly: 17.12.2009

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


64. Změna usnesení č. RK 910/09/09 – Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 
u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1197/11/09

- mění část svého usnesení č. RK 910/09/09 ze dne 3. září 2009, kterým schválila s účinností od 1. září 2010 změnu nejvyššího povoleného počtu studentů ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary ze 120 na 160, v tom smyslu, že nejvyšší povolený počet studentů ve vyšší odborné škole se navýší na 150

Termín kontroly: 23.9.2010 

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


65. Změna usnesení č. RK 434/05/09 – Zapojení příspěvkových organizací do individuálního projektu národního MŠMT s podporou Evropského sociálního fondu „UNIV 2 KRAJE – Proměna škol v centra celoživotního učení“ a souhlas s uzavřením partnerských smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1198/11/09

- mění část svého usnesení č. RK 434/05/09 ze dne 14.5.2009, kterým souhlasila se zapojením v něm vyjmenovaných příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem do individuálního projektu národního MŠMT s podporou Evropského sociálního fondu „UNIV 2 KRAJE – Proměna škol v centra celoživotního učení“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v tom smyslu, že příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov je nahrazena příspěvkovou organizací Střední škola živnostenská Sokolov 
Termín kontroly: 7.1.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže                      a tělovýchovy


66. Zřízení nových oborů vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1199/11/09

schvaluje s účinností od 1. září 2010 zřízení oborů vzdělání 16-02-M/01 Průmyslová ekologie, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků a 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 136 ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 23.9.2010 

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


67. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1200/11/09

souhlasí s účinností od 1. ledna 2010 se zrušením mateřské školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov, změnou názvu příspěvkové organizace na Dětský domov Horní Slavkov a tomu odpovídajícími změnami zřizovací listiny 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení mateřské školy, změnu názvu a změny zřizovací listiny příspěvkové organizace včetně vydání dodatku 

souhlasí s účinností od 1. ledna 2010 se změnou zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se těmto příspěvkovým organizacím předává k hospodaření: 

Dětský domov Karlovy Vary 
Gymnázium a střední odborná škola Aš
Gymnázium Cheb
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
Školní statek Cheb
	   
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedené změny zřizovacích listin příspěvkových organizací včetně vydání dodatků 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 11.2.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže
                     a tělovýchovy


68.  Odpověď na dopis zaměstnanců příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1201/11/09

- souhlasí s odpovědí na dopis členů ZO ČMOS a dalších zaměstnanců příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb dle návrhu   

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit odpověď k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 17.12.2009 

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


69.  Petice za zachování střední školy v Kraslicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1202/11/09

- bere na vědomí odpověď na Petici za zachování střední školy v Kraslicích a doporučuje ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání	

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 7.1.2010 

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


70. Schvalování „Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe“ a „Plánu oblasti povodí Berounky“ v územní působnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1203/11/09

- souhlasí s Plánem oblasti povodí Ohře a dolního Labe a Plánem oblasti povodí Berounky v rámci územní působnosti Karlovarského kraje za podmínky, že pro zajištění kontroly plnění plánovaných opatření v Karlovarském kraji příslušné podniky povodí každoročně zašlou Karlovarskému kraji roční zprávy o stavu plnění jednotlivých opatření. Pro další zpracování plánů (v plánovacím období 2015 - 2021) Rada Karlovarského kraje požaduje do plánů zahrnout opatření plynoucí z rizika znečišťování povrchových vod z hospodářských chovů ryb a z potřeby snížení dotace fosforu do vodárenských nádrží 

- doporučuje tyto plány v rámci územní působnosti Karlovarského kraje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
ke schválení

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství každoročně k 31. lednu (poprvé 31.1.2011) předložit Radě Karlovarského kraje za účelem kontroly plnění plánovaných opatření roční zprávy o stavu plnění jednotlivých opatření, které obdrží od podniků povodí

Termín kontroly: 28.1.2010

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


71.  Projednání „Výhledové studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1204/11/09

- projednala Výhledovou studii potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji

bere na vědomí tuto studii a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít Výhledovou studii potřeb 
a zdrojů vody v Karlovarském kraji na vědomí a umožnit tak její další využití pro Generel lokalit vhodných 
pro akumulaci povrchových vod, které zpracovává Ministerstvo zemědělství ČR

Termín kontroly: 28.1.2010

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


72. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1205/11/09

- schvaluje poskytnutí částky 432.643,-- 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 2.236.342,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy
Termín kontroly: 11.2.2010
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí životního prostředí a zemědělství


73. Doplnění Krajské pracovní skupiny Karlovarského kraje pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1206/11/09
jmenuje nové členy Krajské pracovní skupiny Karlovarského kraje pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí: 
- Ing. Lucii Pudivítrovou
- Ing. Petra Jirmana  
- Bc. Michaelu Sládkovou 
a zároveň odvolává z této funkce: 
  - Ing. Jana Jindru 
       - RNDr. Tomáše Bernata 
       - Ing. Danu Koldovou

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

Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu  


74. Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1207/11/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí
Termín kontroly: 7.1.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


75. Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty (EVVO)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1208/11/09

- schvaluje úpravu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) 

Termín kontroly: 17.12.2009

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


76. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na kofinancování vodohospodářských akcí dotovaných z Ministerstva zemědělství ČR Karlovarským krajem Obec Libá - Vodovod Libá – Hůrka, Sorkov a Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech – „Bražec - Stružná, vodovod“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1209/11/09

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem 
a Obcí Libá na akci „Vodovod Libá – Hůrka „ a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech na akci Bražec - Stružná, vodovod“ dle návrhu

Termín kontroly: 20.5.2010

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


77. Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel 
– pravidla pro spolufinancování akcí Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1210/11/09

-souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pravidla Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel dle návrhu

Termín kontroly: 7.1.2009

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


78.  Příspěvek obci Kaceřov na pořízení EKOKONTEJNERU

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1211/11/09

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Obci Kaceřov na pořízení EKOKONTEJNERU 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku Obci Kaceřov na pořízení EKOKONTEJNERU 

Termín kontroly: 28.1.2010

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


79. Projekt „Mapování výskytu bolševníku velkolepého, část 1. - povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1212/11/09

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 200.000,- Kč Městu Mariánské Lázně na projekt „Mapování výskytu bolševníku velkolepého, část 1. - povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji“  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000,-- Kč Městu Mariánské Lázně na projekt „Mapování výskytu bolševníku velkolepého, část 1. - povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji“

- schvaluje návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a Městem Mariánské Lázně
Termín kontroly: 28.1.2010

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


80.  II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1213/11/09

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p. o., připravit žádost o finanční prostředky 
na projekt „Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa“ v termínu do 01/2010 na I. a II. etapu projektu

pověřuje odbor životního prostředí a zemědělství upřednostnit tento projekt při předložení ke schválení meziresortní komisí řešení ekologických škod

Termín kontroly: 4.3.2010

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


81. Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 – 2013 na projekt Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji (druhá etapa)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1214/11/09

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 
na projekt Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji (druhá etapa)
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 


82 a) Nový systém poskytování finančních darů kraje na kompenzaci uhrazených regulačních poplatků v Léčebně dlouhodobě nemocných, Nejdek a v ústavní lékárně v areálu nemocnice v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1215/11/09

- schvaluje s účinností od 1.1.2010 poskytování finančních darů z prostředků Karlovarského kraje pro klienty Léčebny dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, 362 21 Nejdek a klienty lékárny v areálu Nemocnice Karlovy Vary, a to na následující účely a za splnění všech následujících podmínek:

	finanční dary budou poskytnuty žijícím pojištěncům uvedeným v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kteří v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů, uhradili regulační poplatek ve výši stanovené tímto zákonem


	finanční dar bude poskytnut výlučně za účelem kompenzace úhrady již zaplaceného regulačního poplatku


	propláceny budou pouze žádosti odeslané na Krajský úřad Karlovarského kraje v době nejpozději 
do 3 pracovních dnů následujících po dni úhrady regulačního poplatku v Léčebně dlouhodobě nemocných nebo v lékárně v areálu Nemocnice v Karlových Varech


forma proplácení regulačních poplatků bude realizována pouze prostřednictvím platby na bankovní účet uvedený žadatelem v žádosti

- schvaluje způsob poskytování finančních darů na proplácení regulačních poplatků uhrazených v Léčebně dlouhodobě nemocných, Nejdek a v lékárně v areálu Nemocnice v Karlových Varech dle návrhu

- schvaluje pokyny pro pacienty žádající o poskytnutí daru na proplacení uhrazených regulačních poplatků v Léčebně dlouhodobě nemocných Nejdek a v lékárně v areálu Nemocnice v Karlových Varech dle návrhu

- schvaluje vzorovou žádost pacienta o poskytnutí daru na proplacení uhrazených regulačních poplatků v Léčebně dlouhodobě nemocných Nejdek a v lékárně v areálu Nemocnice v Karlových Varech dle návrhu

Termín kontroly: 18.3.2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
  
                   
82 b) Jmenování ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání a stanovení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1216/11/09

jmenuje Ing. Petra Machka, CSc. do funkce ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání s účinností od 1.12.2009

stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání Ing. Petru Machkovi, CSc., ve výši dle návrhu

pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


82 c) Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – provádění stavby“ vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1217/11/09

- schválila vyloučení uchazečů:
- SEFIMOTA, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
- UNISTAV a.s., Příkop 6, 604 33 Brno
- B. BRAUN MEDICAL s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – provádění stavby, z důvodů nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci
Termín kontroly: 17.12.2009

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


82 d) Řešení havarijního stavu rentgenu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1218/11/09

souhlasí s použitím částky 1.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje na pořízení mobilního rentgenu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech

bere na vědomí poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech, na pořízení mobilního rentgenu

doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelově vázané dotace ve výši 1.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje, pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech  na nákup mobilního rentgenu

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

ukládá generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s., Mgr. Jiřímu Fojtíkovi, pořízení mobilního rentgenu pro Nemocnici v Karlových Varech, a to neprodleně
Termín kontroly: 4.3.2010 
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
        Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


82 e) Změna usnesení rady Karlovarského kraje č. RK 1120/11/09 ze dne 5.11.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1219/11/09

- schvaluje změnu usnesení rady Karlovarského kraje č. 1120/11/09 ze dne 5.11.2009 a to takto:

Původní znění:

- souhlasí s použitím částky 3.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje na pořízení 4 ks ventilační techniky pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 

- bere na vědomí poskytnutí dotace ve výši 3.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje 
pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na pořízení těchto ventilátorů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelově vázané dotace ve výši 3.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na nákup 4 kusů ventilační techniky

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

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. pořízení 4 ks ventilační techniky, a to v nejkratším možném termínu (formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona o veřejných zakázkách)

Nové znění:

- souhlasí s použitím částky 3.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje na pořízení 4 ks ventilační techniky pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 

- bere na vědomí poskytnutí dotace ve výši 3.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje 
pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na pořízení těchto ventilátorů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelově vázané dotace ve výši 3.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na nákup 4 kusů ventilační techniky

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

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. pořízení 4 ks ventilační techniky, a to v nejkratším možném zákonném termínu 
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


82 f) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v Karlových Varech“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1220/11/09

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 oddílem B, vložka 1205

- bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v Karlových Varech“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Šafránkova 1238/1, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 63985306, s nabídkovou cenou 24.535.779,-- Kč bez DPH.

- projednala, v souladu s článkem 9, bodem p) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., návrh kupní smlouvy na realizaci zakázky „Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v Karlových Varech“

- schvaluje, v souladu s článkem 9, bodem p) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., návrh kupní smlouvy na realizaci zakázky „Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v Karlových Varech“

- pověřuje Mgr. Jiřího Fojtíka, předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. podpisem smlouvy 
o dílo s vítězem soutěže Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Šafránkova 1238/1, Praha 5, PSČ 155 00, 
s nabídkovou cenou 24.535.779,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 24.6.2010

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


82 g) Úprava smluvních vztahů o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1221/11/09

bere na vědomí informaci o průběhu vyjednávání s dopravci ve věci změny smluvních vztahů v závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

souhlasí s neuzavřením Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě se stávajícími dopravci dle návrhu

ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství informovat dopravce o nepřijetí návrhu na uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě se stávajícími dopravci dle návrhu

Termín kontroly: 17.12.2009

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






