Usnesení z 1. jednání RKK dne 7.1.2010
7.1.2010		Strana 1 (celkem 6)
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 1. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. ledna 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 11:40 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
p. Čermák, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:		MUDr. Larva	
Přizvaní:		Ing. Pavlas, p. Prudík, Mgr. Fojtík, Ing. Havlan	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


  1. 	 Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.1.2010		RK   01/01/10   
  2. 	Globální grant OP VK, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol 	RK   02/01/10    
	a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – Dodatek ke Smlouvě o realizaci 
	grantového projektu (Příjemce: Národní 	institut pro další vzdělávání, 
	Evidenční č. Smlouvy D1073/2008)
    3.	Rozpočtové změny								RK   03/01/10
    4.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro 		RK   04/01/10
FK Baník Sokolov, o.s.
    5.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení 	RK   05/01/10
obětí nacismu Karlovarského kraje
    6.	Schválení investičního a neinvestičního příspěvku na rok 2010 pro 		RK   06/01/10
	příspěvkovou organizaci 	Karlovarská agentura rozvoje podnikání  
    7.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – poskytnutí příspěvku			RK   07/01/10
     8.	Schválení převzetí všech movitých věcí a nemovitostí pořízených v rámci 	RK   08/01/10
	projektu „Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa“ do vlastnictví 
	Karlovarského kraje
    9.	Žaloba na RNDr. Karla Nyklese - EKOLOGIA Mariánské Lázně, 		RK   09/01/10
	IČ: 12877336, z důvodu nároku na snížení ceny díla 
  10.	Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním 	RK   10/01/10
onemocněním na území Karlovarského kraje“ - schválení Smlouvy 
o poskytování služeb 
  11.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.1.2010 	RK   11/01/10

  12.	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.1.2010		RK   12/01/10
  13.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK   13/01/10
	s ukládáním inženýrských sítí do 	silničních pozemků v majetku 
	Karlovarského kraje 
  14.	Záměr budoucího úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského 	RK   14/01/10
	kraje – části pozemkových parcel  v k.ú. Olšová Vrata 
  15.	Změna právnické osoby v realizační smlouvě 					RK   15/01/10
	č. 03737-2008-452-8-0050/02-UV-011-SU0164 	uzavřené mezi Českou 
	republikou - Ministerstvem financí a Vodohospodářskými stavbami společností 
	s ručením omezeným na realizaci stavby „Páteřní cyklostezka, úsek Sokolov 
	- Kynšperk nad Ohří“ 	
  16.	Bezúplatné nabytí pozemků v areálu Gymnázia Cheb do vlastnictví 		RK   16/01/10
	Karlovarského kraje – změna souvisejících usnesení 
  17.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury		RK   17/01/10
  18.	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského 	RK   18/01/10
	kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
  19.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků ve 		RK   19/01/10
zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje – říjen 2009
  20.	Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna 		RK   20/01/10
dlouhodobě nemocných  
  21.	Změna nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž 		RK   21/01/10
	činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb
  22.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované 		staženo
	Karlovarským krajem na rok 2010 pro školy a školská zařízení zřizované 
	krajem 
  23.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované 		staženo
	Karlovarským krajem na rok 2010 pro školy a školská zařízení zřizované 
	obcemi 
  24.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 	RK   22/01/10
	a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010
  25.	Projekty „Cesta ke konkurenceschopnosti v profesích cestovního ruchu“, 		RK   23/01/10
	„Podnikatelské minimum pro širokou veřejnost Karlovarského kraje“ 
	a „Účetnictví, rozpočet a hospodaření ÚSC Karlovarského kraje“ příspěvkové 
	organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu 
	a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
  26. 	Projekt „Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně“ příspěvkové 		RK   24/01/10
	organizace Střední zemědělská škola Dalovice
  27.	Smlouvy o finančním a nefinančním partnerství v projektu Karlovarského 	staženo
	kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických 
	pracovníků“
  28.	Smlouva o nefinančním partnerství v projektu Karlovarského kraje 		RK   25/01/10
	„Inovace školského portálu Karlovarského kraje“ 
  29.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov		RK   26/01/10
  30.	Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	RK   27/01/10
	organizace Dětský domov Karlovy Vary
  31.	Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 	RK   28/01/10
	na nákup zařízení budov 	příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary
  32.	Vyjádření k posudku o vlivech záměru „Větrné elektrárny Lobzy“ na životní 	RK   29/01/10
prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí
  33.	Vyjádření k dokumentaci záměru „VTE Horní Blatná“ podle § 8 odst. 3 		RK   30/01/10
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 
 34.	Vyjádření k posudku o vlivech záměru „Stanovení dobývacího prostoru 		RK   31/01/10
Skalná V“ na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí
35a)	Poskytnutí daru Folklornímu sdružení České republiky				RK   32/01/10
35b)	Memorandum o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže 		RK   33/01/10
České republiky 2012
35c)	Projekt „Národní soustava kvalifikací pro Karlovarský kraj“ příspěvkové 		RK   34/01/10
	organizace Integrovaná střední škola Cheb 
35d)	Projekt „Celoživotní vzdělávání není pouhý klam“ příspěvkové organizace 	RK   35/01/10
	Integrovaná střední škola Cheb 
35e)	Partnerství příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov 		RK   36/01/10
	v projektu Vzdělávací agentury Kroměříž, s.r.o. „Inovace - kvalifikace 
	profesní přípravy“ 
35f)	Podpora konání Mistrovství Evropy mužů ve volejbale v Karlovarském 		RK   37/01/10
	kraji v roce 2011
35g)	Souhlas Karlovarského kraje, jako zřizovatele Krajské knihovny 			RK   38/01/10
Karlovy Vary, s finančním partnerstvím v projektu z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
35h)	Zrušení usnesení RK 1279/12/09 (Stanovení platu řediteli příspěvkové 		RK   39/01/10
	organizace Sociální služby, příspěvková organizace)
35i)	Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou 		RK   40/01/10
nemocnicí a.s., v souvislosti s přípravou a realizací akce: „Karlovarská 
krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Rekonstrukce pavilon „B“ 
(pravá část)“ + schválení návrhu smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace a inženýrské činnosti
35j)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK  41/01/10
nemocnice a.s. - Informace o stavu čerpání finančních prostředků 
z ROP NUTS II Severozápad na akci Modernizace přístrojového 
vybavení KKN a.s.
35k)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK   42/01/10
nemocnice a.s. - Informace o přípravě rekonstrukce Karlovarské krajské 
nemocnice, a.s. – Nemocnice v Chebu
35l)	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb	RK   43/01/10













          Mgr. Martin Havel, v z.          		              	   Ing. Petr Navrátil v. r.
                      hejtmana							ověřovatel
Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 35 a)	Poskytnutí daru Folklornímu sdružení České republiky

bod č. 35 b)	Memorandum o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky
		2012

bod č. 35 c)	Projekt „Národní soustava kvalifikací pro Karlovarský kraj“ příspěvkové organizace
		Integrovaná střední škola Cheb 

bod č. 35 d)	Projekt „Celoživotní vzdělávání není pouhý klam“ příspěvkové organizace Integrovaná
		střední 	škola Cheb 

bod č. 35 e)	Partnerství příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov v projektu
		Vzdělávací agentury Kroměříž, s.r.o. „Inovace - kvalifikace profesní přípravy“ 

bod č. 35 f)	Podpora konání Mistrovství Evropy mužů ve volejbale v Karlovarském kraji v roce 2011

bod č. 35 g)	Souhlas Karlovarského kraje, jako zřizovatele Krajské knihovny Karlovy Vary, s finančním partnerstvím v projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

bod č. 35 h)	Zrušení usnesení RK 1279/12/09 (Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
		Sociální služby, příspěvková organizace)

bod č. 35 i)	Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souvislosti s přípravou a realizací akce: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– nemocnice v Chebu – Rekonstrukce pavilon „B“ (pravá část)“ + schválení návrhu smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti

bod č. 35 j)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- Informace o stavu čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Severozápad na akci Modernizace přístrojového vybavení KKN a.s.

bod č. 35 k)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- Informace o přípravě rekonstrukce Karlovarské krajské nemocnice, a.s. – Nemocnice 
v Chebu

bod č. 35 l)		Jmenování ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb



Staženo z programu:

bod č. 22	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským
			krajem na rok 2010 pro školy a školská zařízení zřizované krajem 

bod č. 23	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským
			krajem na rok 2010 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi 

bod č. 27	Smlouvy o finančním a nefinančním partnerství v projektu Karlovarského kraje „Krajské
vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.1.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 01/01/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.1.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Globální grant OP VK, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání, Evidenční č. Smlouvy D1073/2008)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 02/01/10

- schvaluje Dodatek č. 3, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ OP VK uzavřená mezi Karlovarským krajem a Příjemcem grantu (Národní institut pro další vzdělávání), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ OP VK uzavřená mezi Karlovarským krajem a Příjemcem grantu (Národní institut pro další vzdělávání), dle návrhu

Termín kontroly: 4.3.2010
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat
    

3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 03/01/10

- schvaluje 




Rozpočtovou změnu č. 1/2010

- přesun rozpočtových prostředků  v rámci Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč pro FK Baník Sokolov o.s., jako příspěvek na celoroční činnost mládežnických kategorií klubu

Rozpočtovou změnu č. 2/2010

 - přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 5.300.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky byly schváleny usnesením č. ZK 312/12/09 ze dne 10.12.2009 pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních projektů v roce 2010 (rozpis na jednotlivé příjemce a projekty jsou přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 3/2010

- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 4.000.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání na zajištění činnosti organizace v roce 2010
Termín kontroly: 11.2.2010

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


4. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro FK Baník Sokolov, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 04/01/10

- schvaluje neinvestiční příspěvek na rok 2010 pro FK Baník Sokolov, o.s. ve výši 200.000,- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a FK Baník Sokolov, o.s. dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy 
Termín kontroly: 18.3.2010
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 05/01/10

- schvaluje neinvestiční příspěvek na rok 2010 pro nestátní neziskovou organizaci Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje ve výši  32.000,- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a nestátní neziskovou organizací Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy 
Termín kontroly: 18.3.2010
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Schválení investičního a neinvestičního příspěvku na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Karlovarská agentura rozvoje podnikání  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 06/01/10

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Karlovarská agentura rozvoje podnikání na rok 2010:

	investiční příspěvek v celkové výši 350.000,-- Kč 
	neinvestiční příspěvek v celkové výši 3.650.000,-- Kč 

Termín kontroly: 11.2.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – poskytnutí příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 07/01/10

- souhlasí s předloženým návrhem na poskytnutí příspěvku Mikroregionu Sokolov - východ v rámci Projektu Partnerství pro budoucnost 3 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 18.3.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


8. Schválení převzetí všech movitých věcí a nemovitostí pořízených v rámci projektu „Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa“ do vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 08/01/10

- souhlasí s uzavřením „Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo“ pro projekt „Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa“ v předloženém znění

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření této dohody schválit

- souhlasí s převzetím všech movitých věcí a nemovitostí a tzv. součástí věci, podle § 120 odst. 1 občanského zákoníku, pořízených v rámci projektu „Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa“ do vlastnictví Karlovarského kraje  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje toto převzetí majetku schválit

- souhlasí s případným dofinancováním realizace díla v rámci projektu „Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa“ v případě, že část tohoto díla přesáhne rozsah Koncepce řešení ekologických škod
Termín kontroly: 24.6.2010

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


9. Žaloba na RNDr. Karla Nyklese - EKOLOGIA Mariánské Lázně, IČ: 12877336, z důvodu nároku na snížení ceny díla 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 09/01/10

- schvaluje podání žaloby na RNDr. Karla Nyklese - EKOLOGIA Mariánské Lázně, IČ: 12877336 z důvodu nároku na snížení ceny díla vyplývající ze smlouvy o dílo na zpracování dokumentace „Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na území NATURA 2000“ uzavřené dne 25.5.2007

- ukládá vymáhat uvedenou pohledávku  
Termín kontroly:  4.3.2010                             
Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený zast. vedoucího odboru legislativního a právního 


10. Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ - schválení Smlouvy o poskytování služeb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 10/01/10

- schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče 
o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ dle návrhu
- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o poskytování služeb pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha 3, IČ: 62936654 s nabídkovou cenou 20.027.013,- Kč
Termín kontroly: 25.2.2010

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


11. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.1.2010 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 11/01/10

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.1.2010:

Návrh  programu:

A.	Volba návrhové komise
B.	Volba ověřovatelů zápisu
  C.	Schválení programu jednání
  1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.1.2010
  2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 21.1.2010
  3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
  4.	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
  5.	Rezignace a nová volba předsedy výboru pro zdravotnictví a sociální věci 
  6.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti
  7.	Informace o dotacích ve školství v roce 2009 - doplnění
  8.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009
  9.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – poskytnutí příspěvku
10.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje
11.	Ukončení Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace stavby „Stavba 
02-01 – Dopravní terminál Cheb“, ev. č. smlouvy 219/2008, ze dne 11.7.2008 dohodou a schválení nové Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“ (Dopravní terminály Karlovarského kraje)
  12.	Schválení převzetí všech movitých věcí a nemovitostí pořízených v rámci projektu „Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa“ do vlastnictví Karlovarského kraje
13.		Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1471/5 
a č. 1471/6 v k. ú. Stará Role
14.		Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Lesů ČR, s.p. a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku Karlovarského kraje
  15.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 193/1 v k. ú. Pstruží u Merklína
  16.	Záměr budoucího úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel v k. ú. Olšová Vrata
  17.	Změna právnické osoby v realizační smlouvě č. 03737-2008-452-8-0050/02-UV-011-SU0164 uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem financí ČR a Vodohospodářskými stavbami společností s ručením omezeným na realizaci stavby „Páteřní cyklostezka, úsek Sokolov 
- Kynšperk nad Ohří“
18.	Bezúplatné nabytí pozemků v areálu Gymnázia Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje 
– změna souvisejících usnesení
19.	  Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury
20. 	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch
profesionálních divadel a symfonických orchestrů
21.   Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných  
22.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov
23.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010	
24.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2010 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi
25.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
  26.	Memorandum o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012

27.	 Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

  28.	Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


12. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.1.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 12/01/10

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.1.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


13. 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 13/01/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov, silnice 
č. II/181 ve prospěch společnosti LINCOLN CZ, s.r.o., dle geometrického plánu  č. 1830-115/2009 ze dne 6.10.2009 (umístění inženýrských sítí – plynová přípojka), 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. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov, silnice 
č. II/181 ve prospěch společnosti LINCOLN CZ, s.r.o., dle geometrického plánu  č. 1830-115/2009 ze dne 6.10.2009 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojka), 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. 717/1 v k.ú. Brť, silnice č. III/19824 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 148-6260/2009 ze dne 5.3.2009 (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 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2312/1 v k.ú. Bublava, silnice č. III/2187 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 934-1756/2008 ze dne 12.11.2008 (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. 2421/1 v k.ú. Milíře u Šindelové, silnice č. III/21041 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 104-6309/2008 ze dne 1.11.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel vNN), 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. 3571/19 v k.ú. Aš, silnice č. II/217 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o, dle geometrického plánu č. 3085-8/2009 ze dne 7.7.2009 (umístění inženýrských sítí – NTL plynovod + přípojky), 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. 729/1 v k.ú. Ryžovna, silnice č. III/2197 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 84-60/2007 ze dne 19.11.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 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:  1.4.2010

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

14. Záměr budoucího úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel  v k.ú. Olšová Vrata 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 14/01/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr budoucího úplatného nabytí částí pozemkových parcel č. 564/1, 564/2, 566/1, 566/2, 567 a 854 o celkové výměře 17623 m2  v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary v rámci akce: „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“ – úsek km 1,850 – R6, mezi Mgr. Luciou Lettenmayerovou, trvale bytem Pod Havránkou 656/10a, PSČ 171 00, Praha - Troja (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 dohodou mezi Mgr. Luciou Lettenmayerovou a Karlovarským krajem – Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, a v součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky  

Termín kontroly:  1.4.2010

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


15. Změna právnické osoby v realizační smlouvě č. 03737-2008-452-8-0050/02-UV-011-SU0164 uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a Vodohospodářskými stavbami společností s ručením omezeným na realizaci stavby „Páteřní cyklostezka, úsek Sokolov - Kynšperk nad Ohří“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 15/01/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu právnické osoby 
v realizační smlouvě č. 03737-2008-452-8-0050/02-UV-011-SU0164 uzavřené mezi Českou republikou 
- Ministerstvem financí a Vodohospodářskými stavbami společností s ručením omezeným na realizaci stavby „Páteřní cyklostezka, úsek Sokolov - Kynšperk nad Ohří“ z města Sokolov se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov na Karlovarský kraj se sídlem Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, IČ 70 89 11 68

Termín kontroly:  1.4.2010

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





16. Bezúplatné nabytí pozemků v areálu Gymnázia Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje 
– změna souvisejících usnesení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 16/01/10

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zrušení bezúplatného nabytí pozemku p.č. st. 6594/2 o výměře 259 m2, pozemku p.č. 171/11 o výměře153 m2, z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pozemku p.č. 171/6 o výměře 265 m2, z majetku Města Cheb, vše v k.ú. Cheb, schváleného usnesením č. ZK 54/03/09 ze dne 12.3.2009

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku 
p.č. st. 6594/2 o výměře 259 m2, pozemku p.č. 171/11 o výměře 153 m2, vše v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi Městem Cheb (jako dárcem na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací (jako obdarovaným na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města Cheb do majetku Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  1.4.2010

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


17. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 17/01/10

- schvaluje příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracování příslušných smluv
o poskytnutí příspěvků organizacím dle návrhu

- projednala příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

Termín kontroly: 2.9.2010 

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


18. Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 18/01/10

- schvaluje poskytnutí neinvestičních finančních prostředků za účelem zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti v dané oblasti Karlovarskému hudebnímu divadlu ve výši 70 000,- Kč a Klubu Paderewski ve výši 70 000,- Kč 
- projednala poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 400 000,- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 400 000,- Kč a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s. ve výši 400 000,- Kč

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy
Termín kontroly: 2.9.2010  

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 19/01/10

- 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 říjen 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. Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 20/01/10
  
- souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 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 Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


21. Změna nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 21/01/10

- schvaluje s účinností od 1. února 2010 navýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb, z 650 na 850

- 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: 4.3.2010 

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


22. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 	2010 pro školy a školská zařízení zřizované krajem 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


23. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 	2010 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


24. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 22/01/10

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 dle přílohy č. 1 v celkové výši 6.235.000,- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto finančních příspěvků v celkové výši 6.235.000,- Kč

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje dle příloh č. 2 a 3 v celkové výši 3.704.000,- Kč s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
		a tělovýchovy


25. Projekty „Cesta ke konkurenceschopnosti v profesích cestovního ruchu“, „Podnikatelské minimum pro širokou veřejnost Karlovarského kraje“ a „Účetnictví, rozpočet a hospodaření ÚSC Karlovarského kraje“ příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 23/01/10

- bere na vědomí projektové záměry projektů „Cesta ke konkurenceschopnosti v profesích cestovního ruchu“, „Podnikatelské minimum pro širokou veřejnost Karlovarského kraje“ a „Účetnictví, rozpočet 
a hospodaření ÚSC Karlovarského kraje“ příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3 – Další vzdělávání, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, a konstatuje, že záměry jsou v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Hanu Motyčkovou, ředitelku příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, vedoucí projektů a hlavní kontaktní osobou projektů „Cesta ke konkurenceschopnosti v profesích cestovního ruchu“, „Podnikatelské minimum pro širokou veřejnost Karlovarského kraje“ a „Účetnictví, rozpočet 
a hospodaření ÚSC Karlovarského kraje“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekty „Cesta ke konkurenceschopnosti v profesích cestovního ruchu“, „Podnikatelské minimum pro širokou veřejnost Karlovarského kraje“ a „Účetnictví, rozpočet 
a hospodaření ÚSC Karlovarského kraje“ byla příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

- souhlasí s podáním žádostí o dotaci na projekty „Cesta ke konkurenceschopnosti v profesích cestovního ruchu“, „Podnikatelské minimum pro širokou veřejnost Karlovarského kraje“ a „Účetnictví, rozpočet 
a hospodaření ÚSC Karlovarského kraje“

- souhlasí s předpokládanými výdaji každého z projektů „Cesta ke konkurenceschopnosti v profesích cestovního ruchu“, „Podnikatelské minimum pro širokou veřejnost Karlovarského kraje“ a „Účetnictví, rozpočet a hospodaření ÚSC Karlovarského kraje“ ve výši cca 4.000.000,- Kč, kdy financování je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn žádostí o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formuláře „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly:  24.6.2010  
Zodpovídá:     	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže
		a tělovýchovy


26.  Projekt „Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně“ příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 24/01/10

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně“ v rámci 
1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3 – Další vzdělávání, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Zdeňka Perlingera, ředitele příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně“ byla příspěvková organizace Střední zemědělská škola Dalovice

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně“ ve výši cca 3.500.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- souhlasí, aby partnerem projektu byl Český svaz greenkeeperů

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly:  24.6.2010  
Zodpovídá:  	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže
		a tělovýchovy


27. Smlouvy o finančním a nefinančním partnerství v projektu Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.





28. Smlouva o nefinančním partnerství v projektu Karlovarského kraje „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 25/01/10

- souhlasí, aby nefinančním partnerem v projektu Karlovarského kraje „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“ byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb 

- schvaluje smlouvu o nefinančním partnerství v projektu „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem, Gymnáziem Cheb, “Metodik.cz“ a Agenturou projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedenou smlouvu k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 25.2.2010
Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže
		a tělovýchovy


29. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 26/01/10

- souhlasí s účinností od 1. února 2010 se zřízením zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků u příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a příslušnou změnou zřizovací listiny 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a příslušnou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 18.3.2010
Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže
		a tělovýchovy 


30. Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov 	Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 27/01/10

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary ve složení:

předseda komise:	Mgr. Monika Šperglová
	pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
	členové komise:	PaedDr. Vratislav Emler
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství 
– člen určený zřizovatelem
Mgr. Martin Havel
náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
Mgr. Petr Zmuda
ředitel příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Jaroslav Šafránek
ředitel Karlovarského inspektorátu České školní inspekce 
  Zdenka Petrová
	pedagogický pracovník příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary

- pověřuje Ing. Evu Cíchovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související se jmenováním členů konkursní komise
Termín kontroly: 11.2.2010 

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


31. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem na nákup zařízení budov příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 28/01/10

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 01/2009 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na nákup zařízení budov příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary v maximální celkové výši do 1 mil. Kč

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

Termín kontroly: 11.2.2010

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


32. Vyjádření k posudku o vlivech záměru „Větrné elektrárny Lobzy“ na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 29/01/10

- projednala posudek o vlivu záměru „Větrné elektrárny Lobzy“ na životní prostředí a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj nemá připomínky k posudku o vlivech záměru „Větrné elektrárny Lobzy“ na životní prostředí, který byl zpracován v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a souhlasí s navrženým nesouhlasným stanoviskem.

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


33. Vyjádření k dokumentaci záměru „VTE Horní Blatná“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 30/01/10

- projednala dokumentaci záměru „VTE Horní Blatná“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „VTE Horní Blatná“ nesouhlasí z důvodu významného negativního vlivu záměru na krajinný ráz a na zástupce zvláště chráněných druhů avifauny uvedených v předložené dokumentaci.

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


34. Vyjádření k posudku o vlivech záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“ na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 31/01/10

- projednala posudek o vlivech záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“ na životní prostředí a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj nemá připomínky k posudku o vlivech záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“ na životní prostředí, který byl zpracován v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s navrženým souhlasným stanoviskem za podmínky dodržení navrhovaných opatření.
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


35 a) Poskytnutí daru Folklornímu sdružení České republiky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 32/01/10

- souhlasí s udělením daru ve výši 110 000,- Kč Folklornímu sdružení České republiky na pořádání 
XII. Národního krojového plesu
Termín kontroly: 4.3.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana




35 b) Memorandum o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 33/01/10

- souhlasí s uzavřením Memoranda o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 mezi Ústeckým krajem a Karlovarským krajem 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Memoranda o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 mezi Ústeckým krajem a Karlovarským krajem

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 25.2.2010 

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


35 c) Projekt „Národní soustava kvalifikací pro Karlovarský kraj“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 34/01/10

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Národní soustava kvalifikací pro Karlovarský kraj“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3 – Další vzdělávání, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Jiřího Houtkeho, zástupce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Národní soustava kvalifikací pro Karlovarský kraj“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Národní soustava kvalifikací pro Karlovarský kraj“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Národní soustava kvalifikací pro Karlovarský kraj“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Národní soustava kvalifikací pro Karlovarský kraj“ ve výši cca 4.000.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly:  24.6.2010  
Zodpovídá:  	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 			a tělovýchovy


35 d) Projekt „Celoživotní vzdělávání není pouhý klam“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 35/01/10

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Celoživotní vzdělávání není pouhý klam“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3 – Další vzdělávání, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Jiřího Houtkeho, zástupce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Celoživotní vzdělávání není pouhý klam“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Celoživotní vzdělávání není pouhý klam“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Celoživotní vzdělávání není pouhý klam“

- souhlasí, aby partnery projektu „Celoživotní vzdělávání není pouhý klam“ byly Česká zemědělská univerzita, provozně ekonomická fakulta Praha a Agrární komora Karlovarského kraje

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Celoživotní vzdělávání není pouhý klam“ ve výši cca 4.000.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly:  24.6.2010  
Zodpovídá:  	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 			a tělovýchovy


35 e) Partnerství příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov v projektu Vzdělávací agentury Kroměříž, s.r.o. „Inovace - kvalifikace profesní přípravy“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 36/01/10

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Inovace - kvalifikace profesní přípravy“ Vzdělávací agentury Kroměříž, s.r.o. v rámci výzvy č. 14 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na předkládání žádostí individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1. 3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Inovace - kvalifikace profesní přípravy“ ve výši 14.394.929,92 Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- souhlasí, aby partnerem projektu s finančním příspěvkem byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Vzdělávací agenturou Kroměříž, s.r.o. a příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Ostrov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly:  24.6.2010  
Zodpovídá:  	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 			a tělovýchovy


35 f) Podpora konání Mistrovství Evropy mužů ve volejbale v Karlovarském kraji v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 37/01/10

- bere na vědomí konání ME mužů ve volejbale v roce 2011 a bude podporovat odehrání jedné z kvalifikačních skupin v Karlovarském kraji – Karlových Varech

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje k dalšímu jednání s Českým volejbalovým svazem, směřujícímu ke konání jedné z kvalifikačních skupin v Karlovarském kraji
Termín kontroly: 24.6.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


35 g)	Souhlas Karlovarského kraje, jako zřizovatele Krajské knihovny Karlovy Vary, s finančním
partnerstvím v projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 38/01/10

- souhlasí s finančním partnerstvím příspěvkové organizace v uvedeném projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR 
a Evropského sociálního fondu
Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřen k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
		a cestovního ruchu


35 h) Zrušení usnesení RK 1279/12/09 (Stanovení platu řediteli  příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 39/01/10

- zrušuje usnesení RK 1279/12/09 ve znění:

- schvaluje změnu platu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace Ing. Václavu Jaklovi ve výši dle návrhu
- pověřuje hejtmana k podpisu platového výměru
- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s revokací výše uvedeného usnesení

Termín kontroly: 11.2.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

35 i)	Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souvislosti s přípravou a realizací akce: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Rekonstrukce pavilon „B“ (pravá část)“ + schválení návrhu smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 40/01/10

- schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary, v souvislosti s přípravou a realizací akce „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Rekonstrukce pavilon „B“ (pravá část)“

- schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary, v souvislosti s přípravou a realizací akce „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Rekonstrukce pavilon „B“ (pravá část)“

Rada Karlovarského kraje 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

- projednala, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., článek 9, bod 3, písm q,  návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 a společností ATELIÉR PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

- schvaluje, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., článek 9, bod 3, písm q, návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 a společností ATELIÉR PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

- pověřuje generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s. Mgr. Jiřího Fojtíka podpisem smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 a společností ATELIÉR PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
Termín kontroly: 4.3.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
	        Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.
		

35 j)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Informace o stavu čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Severozápad na akci Modernizace přístrojového vybavení KKN a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 41/01/10

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

- bere na vědomí informace o stavu čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Severozápad na akci Modernizace přístrojového vybavení Karlovarské krajské nemocnice a.s

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

35 k)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Informace o přípravě rekonstrukce Karlovarské krajské nemocnice, a.s. – Nemocnice v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 42/01/10

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

- bere na vědomí informace o přípravě rekonstrukce Karlovarské krajské nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu 
Zodpovídá:  Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.

		
35 l) Jmenování ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 43/01/10

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- jmenuje PhDr. Miroslava Lišku do funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb s účinností od 1. února 2010, a to na dobru určitou do 31. července 2011 se zkušební dobou v délce 3 měsíců

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním PhDr. Miroslava Lišky do funkce a určením jeho platu

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

Termín kontroly: 4.3.2010 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže  
a tělovýchovy




