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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 3. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. ledna 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:50 do 10:15 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová
 


Usnesení č.
 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání
											
1.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované 		RK   46/01/10
Karlovarským krajem na rok 2010 pro školy a školská zařízení 
zřizované krajem
2.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované 		RK   47/01/10
Karlovarským krajem na rok 2010 pro školy a školská zařízení 
zřizované obcemi
3.	Poskytnutí daru Mgr. Ivaně Sekyrové						RK   48/01/10
4.	Poskytnutí daru paní Lence Maruškové Hykové					RK   49/01/10
5.	Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 		RK   50/01/10
kraje ev. č. D 945/2009
6.	Středověký cínový důl Jeroným v k.ú. Čistá u Rovné				RK   51/01/10
	- majetkoprávní vypořádání
	- dodatek č. 1 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 
  Karlovarského kraje
7.	Rozpočtová změna č. 9/2010							RK   52/01/10
8.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK   53/01/10
nemocnice a.s.: Vyhlášení výběrového řízení na místo generálního ředitele 
Karlovarské krajské nemocnice a.s.




         PaedDr. Josef Novotný v. r.                 		   Miloslav Čermák v. r.
              	 hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- Ing. Petra Navrátila


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  46/01/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2010 v celkové výši 100.000,- Kč dle přílohy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit seznam schválených příspěvků, předložit Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a realizovat veškeré úkoly vyplývající z organizování soutěží
Termín kontroly: 22.4.2010 

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  47/01/10

- souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2010 v celkové výši 250.000,- Kč dle přílohy 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků

- 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



3. Poskytnutí daru Mgr. Ivaně Sekyrové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  48/01/10

- souhlasí s udělením daru ve výši 15.000,- Kč paní Mgr. Ivaně Sekyrové 
Termín kontroly: 11.2.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


4. Poskytnutí daru paní Lence Maruškové Hykové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  49/01/10

- souhlasí s udělením daru ve výši 20.000,- Kč paní Lence Maruškové Hykové
Termín kontroly: 11.2.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 

5. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. D 945/2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  50/01/10

- schvaluje Dodatek č. 1 k níže uvedené Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, a to změnu charakteru příspěvku z neinvestičního na investiční:

Město Boží Dar
Smlouva č. D 945/2009
Dřevěná socha Ježíška

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. D 945/2009, a to změnu charakteru příspěvku z neinvestičního na investiční

Termín kontroly: 11.2.2010

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


6. Středověký cínový důl Jeroným v k.ú. Čistá u Rovné
	- majetkoprávní vypořádání
	- dodatek č. 1 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  51/01/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí středověkého cínového dolu Jeroným v k.ú. Čistá u Rovné, formou darovací smlouvy mezi společností DIAMO, státní podnik (jako dárcem na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako obdarovaným na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z majetku České republiky do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje v souladu s § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předání středověkého cínového dolu Jeroným v  k.ú. Čistá u Rovné,  k hospodaření (svěřený majetek) příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem – Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, se sídlem Zámecká ul. č. 1, 356 00  Sokolov, 
IČ 72 05 38 01, s účinností od 1.2.2010.

- projednala znění dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

- doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly:  1.4.2010

Zodpovídá:  	Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku
  	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


7. Rozpočtová změna č. 9/2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  52/01/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 9/2010

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 500.000,-- Kč do příspěvků cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro další zohlednění poskytnutí příspěvků cizím subjektům na základě podaných žádostí
Termín kontroly: 25.2.2010

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

8. 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
usnesením č. RK  53/01/10

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 12

- souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pozici generálního ředitele Karlovarské krajské 
nemocnice a.s.

- pověřuje personální agenturu Hofírek Consulting administrací výběrového řízení

Termín kontroly:  25.11.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 




