Usnesení z 62. jednání RKK dne 3.12.2009
3.12.2009		Strana 1 (celkem 3)
K a r l o v a r s k ý  k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 62. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. prosince 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:45 hodin 
	

Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, PaedDr. Emler (do 9:20 hodin), Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:	PaedDr. Novotný, p. Čermák
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.12.2009		RK 1223/12/09
2.	Rozpočtové změny								RK 1224/12/09
3.	Projekt BRAVE - informace o stavu projektu					RK 1225/12/09
4.	Projekt Cyklostezka Ohře – schválení Příkazní smlouvy				RK 1226/12/09
5.	Dodatek č. 6 smlouvy o nájmu podniku - letiště Karlovy Vary			RK 1227/12/09
6.	Změna Zřizovací listiny Koordinátora integrovaného dopravního systému 		RK 1228/12/09
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
7.	„Návrh seznamu tarifních zón IDOK s jejich vymezením“, „Návrh seznamu 	RK 1229/12/09
kontrolních nadzón s jejich vymezením“ a „Návrh Tarifu IDOK“
8.	Žádost o finanční podporu akce Křesadlo 2009					RK 1230/12/09
9.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí 		RK 1231/12/09
za splnění mimořádného úkolu
10.	Odsouhlasení zástupkyně ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením 	RK 1232/12/09
„SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
11.	Odsouhlasení zástupkyně ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením 	RK 1233/12/09
v Lubech, příspěvková organizace
12.  	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 1234/12/09
– pozemkové parcely č. 1471/5 a č. 1471/6 v k.ú. Stará Role
13. 	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkové 		RK 1235/12/09
p.č. 527/117, k.ú. Dvory, ve vlastnictví ČR – Úřadu práce Karlovy Vary, 
dotčené stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského 
kraje“
14.	Revokace části usnesení č. RK 639/06/09						RK 1236/12/09
15.	Smlouva o zajištění služeb v rámci projektu Veletrhy cestovního ruchu 		RK 1237/12/09
Karlovarského kraje v roce 2010
16.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 202/2009 uzavřené mezi Karlovarským 	RK 1238/12/09
krajem a Janem Lengyelem a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 123/2009 
uzavřené mezi Karlovarským krajem a Vectris, s.r.o. pro projekt Vizuální 
prezentace Karlovarského kraje
17.	Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 		RK 1239/12/09
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Vizuální 
prezentace Karlovarského kraje“
18.	Souhlas vlastníka s kácením stromů podle § 8 odst. 2 zákona 			RK 1240/12/09
č. 114/1992 Sb. bránících provádění stavebních prací Interaktivní 
galerie Karlovy Vary - Becherova vila dle stavebního povolení 
a zmocnění zhotovitele stavby Thermia-Bau k podání žádosti 
o kácení stromů
19.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků 		RK 1241/12/09
ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje – září 2009
20.	Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 		RK 1242/12/09
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí 
odměn jejich ředitelům
21.	Dodatky k dohodám o náhradě škody – příspěvková organizace Domov mládeže 	RK 1243/12/09
a školní jídelna Mariánské Lázně
22.  	Vyjádření k posudku o vlivech záměru „Linka na stříbření a lakování zrcadel 	RK 1244/12/09
pro termosolární elektrárny“ na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
23.	Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem 		RK 1245/12/09
a společností ASEKOL, s.r.o.
24.	Smlouva o přístupu do databáze AOPK ČR					RK 1246/12/09
25.	Smlouva o zadávání a užití dat spojených s nálezovou databází AOPK ČR		RK 1247/12/09

26.	a) Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě 17708/2009 v souvislosti s realizací 		RK 1248/12/09
    stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 - Becherova vila, 
    Krále Jiřího 9
	b) Změna složení Rady Karlovarského kraje					RK 1249/12/09
	c) Odměny kronikářům v soutěži „Kronika roku“					RK 1250/12/09
	d) Dohoda o narovnání pro Krajské muzeum Karlovarského kraje – stavba 	RK 1251/12/09
    „Centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje“
	e) Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky: „Zpracování 		RK 1252/12/09
    analýzy celkové energetické spotřeby v Karlovarském kraji“
	f) Schválení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu 		RK 1253/12/09
     na období 1.1. – 31.12.2010
	g) Nákladové účetnictví – současný stav a výhled					RK 1254/12/09
	h) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 076/2009 uzavřené mezi 			RK 1255/12/09
    Karlovarským krajem a Fornicou Graphics s.r.o.										




          Mgr. Martin Havel v. r.		 	        	Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
             náměstek hejtmana						ověřovatel
Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 26a)	-  Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě 17708/2009 v souvislosti s realizací stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9
bod č. 26b)	-  Změna složení Rady Karlovarského kraje
bod č. 26c)	-  Odměny kronikářům v soutěži „Kronika roku“
bod č. 26d)	-  Dohoda o narovnání pro Krajské muzeum Karlovarského kraje – stavba „Centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje“
bod č. 26e)	- Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky: „Zpracování analýzy celkové energetické spotřeby v Karlovarském kraji“
bod č. 26f)	- Schválení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu na období 
1.1. – 31.12.2010
bod č. 26g)	- Nákladové účetnictví – současný stav a výhled
bod č. 26h)	- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 076/2009 uzavřené mezi Karlovarským krajem 
a Fornicou Graphics s.r.o.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.12.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1223/12/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.12.2009 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1224/12/09

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 331/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 15.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro nestátní neziskovou organizaci Mateřské centrum o.s. Karlovy Vary na zajištění třetího ročníku akce „Křesadlo“ 2009.

Rozpočtovou změnu č. 332/2009 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 351.621,-- Kč na základě zvýšení odvodu odpisů z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Domov pro seniory Spáleniště v Chebu. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny této organizaci jako provozní příspěvek na pokrytí odpisů z důvodu nově pořízeného movitého majetku 
a technického zhodnocení budovy v průběhu roku 2009.

Rozpočtovou změnu č. 333/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 24.000.000,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

Rozpočtovou změnu č. 334/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 900.000,-- Kč v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na investiční příspěvek příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu na realizaci stavebních úprav sklepních prostor na technické a sociální zázemí pro pracovníky Domova pro seniory „Skalka“ v rámci stavební akce – dofinancování 1. části stavebních úprav 1. PP

Rozpočtovou změnu č. 335/2009
- zapojení příjmů z prodeje kolků obcím ve výši 55.916,- Kč do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje na běžné výdaje tohoto odboru v roce 2009

Rozpočtovou změnu č. 336/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 11.450,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách v roce 2009 č.j. 24 353/2009-61 - pro období září až prosinec“, a to pro Svobodnou chebskou školu, základní školu a gymnázium s.r.o. Cheb.

Rozpočtovou změnu č. 337/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 13.600,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění dotačního programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol 
na září až prosinec 2009“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov v částce 6.600,-- Kč a pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odborné učiliště Toužim v částce 7.000,-- Kč.

Termín kontroly: 7.1.2010

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


3. Projekt BRAVE - informace o stavu projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1225/12/09

- bere na vědomí informaci o výsledcích schvalování projektu a jeho podání do následné výzvy Operačního programu Central Europe

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


4. Projekt Cyklostezka Ohře – schválení Příkazní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1226/12/09

- schvaluje Příkazní smlouvu mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. v souvislosti s realizací projektu Cyklostezka Ohře dle návrhu 

- pověřuje hejtmana kraje podpisem Příkazní smlouvy v souvislosti s realizací projektu Cyklostezka Ohře

Termín kontroly: 25.2.2010 

Zodpovídá:   Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


5. Dodatek č. 6 smlouvy o nájmu podniku - letiště Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1227/12/09

- schvaluje Dodatek č. 6 smlouvy o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary dle návrhu

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. zveřejnit Dodatek č. 6 smlouvy o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary v Obchodním věstníku

Termín kontroly:  25.2.2010

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


6. Změna Zřizovací listiny Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1228/12/09

- souhlasí s návrhem Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

- ukládá Mgr. Vladimíru Malému předložit návrhy zřizovacích listin k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 11.2.2010

Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana




7. „Návrh seznamu tarifních zón IDOK s jejich vymezením“, „Návrh seznamu kontrolních nadzón 
s jejich vymezením“ a „Návrh Tarifu IDOK“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1229/12/09

- schvaluje věcný záměr materiálu „Návrh seznamu tarifních zón IDOK s jejich vymezením“, „Návrh seznamu kontrolních nadzón s jejich vymezením“ a „Návrh Tarifu IDOK“ dle návrhu 

Zodpovídá: 	PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje


8. Žádost o finanční podporu akce Křesadlo 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1230/12/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřskému centru Karlovy Vary - občanské sdružení na podporu akce Křesadlo 2009 ve výši 15.000,- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku  

Termín kontroly: 28.1.2010

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


9. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí za splnění mimořádného úkolu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1231/12/09

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací za splnění mimořádného úkolu roku 2009 

Termín kontroly:  28.1.2010

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


10. Odsouhlasení zástupkyně ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1232/12/09

- schvaluje s účinností od 1.1.2010 paní Naděždu Klíčovou jako zástupkyni ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace, se sídlem Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov

Termín kontroly:  28.1.2010

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


11. Odsouhlasení zástupkyně ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1233/12/09

- schvaluje s účinností od 1.1.2010 paní Lenku Skálovou jako zástupkyni ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, se sídlem Luby, Horní Luby 731, 351 34 Skalná

Termín kontroly:  28.1.2010

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


12.  Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1471/5 a č. 1471/6 v k.ú. Stará Role

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1234/12/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 1471/5 o výměře 
144 m2 a pozemkovou parcelu č. 1471/6 o výměře 39 m2, vše  v k.ú. Stará Role a obci Karlovy Vary,  formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Karlovy Vary, 
se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 361 20, IČ 00254657, zastoupeným primátorem Města Karlovy Vary Ing. Wernerem Hauptmannem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 4.1.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Karlovy Vary

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

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

Termín kontroly: 25.2.2010

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


13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkové p.č. 527/117, k.ú. Dvory, 
ve vlastnictví ČR – Úřadu práce Karlovy Vary, dotčené stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1235/12/09

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkové parcele 
č. 527/117, k.ú. Dvory, ve vlastnictví České republiky – Úřadu práce v Karlových Varech, na které bude umístěn STL plynovod, a to mezi Českou republikou – Úřadem práce v Karlových Varech (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako investorem stavby) a ZČP Net, s.r.o. (jako stranou oprávněnou). 
Jedná se o umístění inženýrských sítí v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu 
KÚ Karlovarského kraje“, za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem. 

- pověřuje vedoucího Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 527/117, k.ú. Dvory

Termín kontroly:  28.1.2010 

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


14. Revokace části usnesení č. RK 639/06/09

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1236/12/09

- revokuje část usnesení č. RK 639/06/09 v tomto znění:

- ukládá odboru vnitřních záležitostí vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku „Výkon správy nemovitosti Císařské lázně (Lázně I)“ v souladu s předpisem rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ a ustanoveními zákona 
č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Ostatní části usnesení č. RK 639/06/09 zůstávají beze změny.

Termín kontroly: 7.1.2010 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


15. Smlouva o zajištění služeb v rámci projektu Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1237/12/09

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění služeb v rámci projektu Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o zajištění služeb

Termín kontroly: 28.1.2010

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


16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 202/2009 uzavřené mezi Karlovarským krajem a Janem Lengyelem a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 123/2009 uzavřené mezi Karlovarským krajem 
a Vectris, s.r.o. pro projekt Vizuální prezentace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1238/12/09

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo ev.č. 202/2009, který bude uzavřen mezi Karlovarským krajem 
a Janem Lengyelem

- schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo ev.č. 123/2009, který bude uzavřen mezi Karlovarským krajem 
a Vectris s.r.o.

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto dodatků
             
Termín kontroly: 28.1.2010

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


17. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1239/12/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem tohoto dodatku

Termín kontroly: 28.1.2010

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


18. Souhlas vlastníka s kácením stromů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. bránících provádění stavebních prací Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila dle stavebního povolení a zmocnění zhotovitele stavby Thermia-Bau k podání žádosti o kácení stromů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1240/12/09

- souhlasí s kácením stromů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., bránících provádění stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila dle pravomocného stavebního povolení na základě dendrologického průzkumu a soupisu dřevin ke kácení

- souhlasí se zmocněním firmy Thermia-Bau a.s. jako zhotovitele stavby k podání žádosti o kácení stromů na pozemku stavby dle návrhu
 
Termín kontroly: 25.2.2010

Zodpovídá:  	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
                     	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.                      





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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1241/12/09

- 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 září 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 


20. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich ředitelům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1242/12/09

- projednala Zprávu o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za školní rok 2008/2009 dle návrhu

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za výsledky práce v oblasti vzdělávání 
a výchovy ve školním roce 2008/2009 ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměn

Termín kontroly:  7.1.2010

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


21. Dodatky k dohodám o náhradě škody – příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1243/12/09

- bere na vědomí informaci o stavu ve splácení škody vzniklé v souvislosti s neoprávněným použitím veřejných finančních prostředků z doplňkové činnosti v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně 

- souhlasí s uzavřením Dodatků č. 1 k Dohodám o náhradě škody ze dne 4.12.2008 mezi příspěvkovou organizací Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně a dlužníkem dle návrhů

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady 

Termín kontroly: 21.10.2010  

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


22. Vyjádření k posudku o vlivech záměru „Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny“ na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1244/12/09

- projednala posudek o vlivu záměru „Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny“ na životní prostředí a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj nemá připomínky k posudku o vlivech záměru „Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny“ na životní prostředí, který byl zpracován v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

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


23. Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností ASEKOL, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1245/12/09

- schvaluje návrh dohody o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností ASEKOL, s.r.o. ve znění dle návrhu

Termín kontroly: 20.5.2010

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


24. Smlouva o přístupu do databáze AOPK ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1246/12/09

- schvaluje uzavření Smlouvy o přístupu do databáze AOPK ČR

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


25. Smlouva o zadávání a užití dat spojených s nálezovou databází AOPK ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1247/12/09

- schvaluje uzavření Smlouvy o zadávání a užití dat spojených s nálezovou databází AOPK ČR

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


26a) Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě 17708/2009 v souvislosti s realizací stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1248/12/09

- schvaluje Dodatek č. 1 mandátní smlouvy v souvislosti s realizací stavby Interaktivní galerie 
č.p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9
                                                                             
- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 mandátní smlouvy v souvislosti s realizací stavby Interaktivní galerie č.p. 1196 - Becherova vila

Termín kontroly: 25.2.2010 

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


26b) Změna složení Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1249/12/09

- bere na vědomí rezignaci MUDr. Bereniky Podzemské na funkci členky Rady Karlovarského kraje dnem 30.11.2009

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje odvolat MUDr. Bereniku Podzemskou dnem 30.11.2009 z funkce uvolněné členky Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví z důvodu rezignace na tuto funkci

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zvolit MUDr. Václava Larvu dnem 10.12.2009 do funkce uvolněného člena rady pro oblast zdravotnictví

Termín kontroly: 4.3.2010

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje





26c) Odměny kronikářům v soutěži „Kronika roku“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1250/12/09

- bere na vědomí informace o vyhodnocení soutěže Karlovarského kraje „Kronika roku“ 

- souhlasí s poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje třem nejúspěšnějším kronikářům za umístění v soutěži „Kronika roku“ 

1. místo: 4 000,- Kč - Markéta Moravcová, Velichov 
2. místo: 3 000,- Kč - Jindřich Turek, Cheb
3. místo: 1 000,- Kč - Miloslava Lísalová, Habartov
3. místo: 1 000,- Kč – Věra Medvecká, Kynšperk nad Ohří

- ukládá Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit potřebné kroky k vyplacení odměn

Termín kontroly: 11.2.2010

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


26d) Dohoda o narovnání pro Krajské muzeum Karlovarského kraje – stavba „Centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1251/12/09

- projednala dohodu o narovnání mezi Krajským muzeem Karlovarského kraje a firmou Jurica a.s. 
pro stavbu „Centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit tuto dohodu o narovnání

Termín kontroly: 22.4.2010

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


26e) Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky: „Zpracování analýzy celkové energetické spotřeby v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1252/12/09

- schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „Zpracování analýzy celkové energetické spotřeby v Karlovarském kraji“ mezi Karlovarským krajem a EUFC CZ s.r.o., Moravské náměstí 127/3, 
602 00 Brno

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Zpracování analýzy celkové energetické spotřeby v Karlovarském kraji“ mezi Karlovarským krajem a EUFC CZ s.r.o., Moravské náměstí 127/3, 
602 00 Brno

Termín kontroly: 6.5.2010

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


26f) Schválení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu na období 
1.1. – 31.12.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1253/12/09

- stanovuje v souladu s § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, pro období od 1.1.2010 do 31.12.2010 počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu na 315, tzn. snížení o 19 funkčních míst v souladu se sníženým objemem navrhovaného rozpočtu mzdových prostředků pro r. 2010 cca o 3.100 tis. Kč 

- ukládá řediteli krajského úřadu provést veškeré organizační změny na základě výše schváleného usnesení a doporučuje změny provést ve znění: bod 1 – 14 (nedoporučuje se bod 1b, 2, 3b a 4b)
 
Termín kontroly: 28.1.2010

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu


26g) Nákladové účetnictví – současný stav a výhled 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1254/12/09

- bere na vědomí informaci o současném stavu a výhledu projektu „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“

- schvaluje uzavření dodatků č. 2 a 3 k „Dílčí smlouvě na údržbu, podporu provozu a spolupráci 
při dalším rozvoji systému nákladového účetnictví“ s firmou NESS Czech s.r.o. Praha 4 
dle předložených návrhů

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatků č. 2 a 3 smlouvy k „Dílčí smlouvě na údržbu, podporu provozu a spolupráci při dalším rozvoji systému nákladového účetnictví“

Termín kontroly: 28.1.2010

Zodpovídá: Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana Karlovarského kraje


26h) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 076/2009 uzavřené mezi Karlovarským krajem 
a Fornicou Graphics s.r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1255/12/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 076/2009, který bude uzavřen mezi Karlovarským krajem a Fornicou Graphics s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem tohoto dodatku

Termín kontroly: 28.1.2010

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



