Usnesení z 9. jednání RKK dne 3.3.2010
3.3.2010		Strana 1 (celkem 4)
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 9. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. března 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:07 do 9:56 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva (od 8:22 hod.), p. Čermák, PaedDr. Emler (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:		Ing. Bradáč
Přizvaní:		plk. Mgr. Tomášek, Ing. Divišová, Ing. Vršecká
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 3.3.2010		RK 213/03/10   
    2.	Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 		RK 214/03/10
	regionu soudružnosti Severozápad na akci „Moderní střední školy – moderní 
	sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“  
    3.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 215/03/10
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji 
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D1299/2009
    4.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku „Realizace projektu 		RK 216/03/10
	Centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu pro všechny 
	organizace zřizované či zakládané, případně ovládané Karlovarským krajem“                                   
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek
    5.	Rozpočtové změny								RK 217/03/10
    6.	Přijaté podpory malého rozsahu (de minimis)					RK 218/03/10
    7.	Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací 		RK 219/03/10
za rok 2009
    8.	Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2010			RK 220/03/10
    9.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2009			RK 221/03/10
  10.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 222/03/10
a schválení použití investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Dům 
dětí a mládeže Karlovy Vary
  11.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 223/03/10
	a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna 
	dlouhodobě nemocných v Nejdku
  12.	Žádost dopravce Věra Havlovičová o prominutí penále				RK 224/03/10
  13.	Žádost Bibiany Soukup o prominutí odvodu					RK 225/03/10
  14.	Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním 	RK 226/03/10
	obvodu Karlovarského kraje za rok 2009 
  15.	Železniční stanice Karlovy Vary dolní nádraží - stanovisko 			RK 227/03/10
  16.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK 228/03/10
	osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského 
	kraje pro rok 2010 – I. etapa
  17.	Schválení Dodatku č. 1 Mandátní smlouvy mezi Karlovarským krajem 		RK 229/03/10
	a společností STAVING-INVEST s.r.o., ev. č. smlouvy kraje: 401/2009, 
	ze dne 23.10.2009
  18.	Schválení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dopravní terminál Sokolov“ 	RK 230/03/10
	mezi Karlovarským krajem a sdružením BSS a ISSO Dopravní 
	terminál Sokolov
  19.	Schválení Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby 		RK 231/03/10
	- zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Telefónica O2 
	Czech Republic, a.s. a Karlovarským krajem zastoupeným zmocněncem 
	- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
	a Karlovarským krajem za účelem realizace projektu Dopravní 
	terminál Sokolov
  20.	Schválení Smluv o provedení překládky podzemního vedení a zařízení 		RK 232/03/10
	veřejné komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a Telefónica O2 
	Czech Republic, a.s. za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov 
	– 1. a 2. stavba
  21.	Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 		RK 233/03/10
	dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2009
  22.	Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		RK 234/03/10
	Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2009
  23.	Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2009	RK 235/03/10
  24.	Projednání zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2009 zařízení 	RK 236/03/10
sociálních služeb
  25.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí 		RK 237/03/10
za 2. pololetí roku 2009
  26.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 238/03/10
	s ukládáním inženýrských sítí do 	silničních pozemků v majetku 
	Karlovarského kraje
  27.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 239/03/10
	– části pozemkové parcely č. 136/1 v k.ú. Dolní Chodov
  28.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	RK 240/03/10
	– část pozemkové parcely č. 3098/1 v k.ú. Toužim
  29.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		RK 241/03/10
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
  30.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – bytovou 		RK 242/03/10
	jednotku č. 265/1, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 
	budovy č.p. 265 a pozemku p.č. st. 471 v k.ú. Abertamy
  31.	Dodatek č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace 		RK 243/03/10
	z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
  32.	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Interaktivní galerie 		RK 244/03/10
	Karlovy Vary č.p. 1196 - 	Becherova vila, Krále Jiřího 9
  33.	Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského 	RK 245/03/10
	kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2009 
  34.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 		RK 246/03/10 
	za II. pololetí roku 2009
  35.	Vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2009“		RK 247/03/10
  36.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje 		RK 248/03/10
	na rok 2010
  37.	Poskytnutí specializačního příplatku RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, 		staženo
	řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
  38.	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 13. výzva	RK 249/03/10
  39.	Město LUBY - kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní - příspěvek kraje 	RK 250/03/10
v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací 
ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 
  40a)Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 251/03/10
nemocnice a.s.
  40b)	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt 		RK 252/03/10
garáže bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. 
Karlovy Vary – změna souvisejících usnesení











        PaedDr. Josef Novotný v. r.   		              	  	  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. 40 a)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

bod č. 40 b)	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary – změna souvisejících usnesení

Staženo z programu:

bod č. 37	Poskytnutí specializačního příplatku RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli
			příspěvkové organizace Gymnázium Cheb


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.3.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 213/03/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.3.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad na akci „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 214/03/10

- schvaluje znění Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/20.00548 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad na akci „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“, kterou bude realizovat příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- souhlasí se zajišťováním veškerých závazků, které vyplývají z plnění uzavřené smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad na projekt „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ 

- pověřuje Mgr. Hanu Jandíkovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, podpisem této smlouvy
Termín kontroly:  22.4.2010  
Zodpovídá:  Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov


3. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D1299/2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 215/03/10

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Střední škola živnostenská Sokolov), dle návrhu 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Střední škola živnostenská Sokolov), dle návrhu

Termín kontroly: 22.4.2010

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


4. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku „Realizace projektu Centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu pro všechny organizace zřizované či zakládané, případně ovládané Karlovarským krajem“                                   
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 216/03/10

- schvaluje realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Realizace projektu Centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu pro všechny organizace zřizované či zakládané případně ovládané Karlovarským krajem“ formou zakázky malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle zadávací dokumentace a výzvy dle návrhu

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace projektu Centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu pro všechny organizace zřizované či zakládané případně ovládané Karlovarským krajem“ dle návrhu                             

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Irena Šteflová – odbor investic a GS			- náhradník: Ing. Radek Havlan
- člen:  Ing. Jozef Leško – odbor vnitřních záležitostí		- náhradník: Jindřich Viktořík
- člen:  Bc. Miroslav Očenášek – odbor vnitřních záležitostí		- náhradník: Martina Jánská



- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Miloslav Čermák				- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen:  Ing. Petr Navrátil				- náhradník: Václav Mleziva
- člen:  Mgr. Jaroslav Borka				- náhradník: Josef Murčo
- člen:  Ing. Radomil Gold				- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen:  Ing. Jozef Leško				- náhradník: Martina Jánská
- člen:  Bc. Tomáš Hybner				- náhradník: Mgr. Martin Havel
Termín kontroly: 6.5.2010 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 217/03/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu  č. 61/2010

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 450.000,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu mezd a zákonných odvodů 
k zajištění projektu Technická pomoc na činnosti Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Sasko

Rozpočtovou změnu  č. 62/2010

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 450.000,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu mezd a zákonných odvodů k zajištění projektu Technická pomoc na činnosti Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

Rozpočtovou změnu č. 63/2010
 
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 243.147,12 Kč na základě proplacených žádostí o platby od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování projektů Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:
	oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG ve výši 196.517,12 Kč  proplacení 3. Žádosti o platbu
	oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita programu ve výši 35.019,-- Kč proplacení 
2. Žádosti o platbu
	oblast podpory 5.3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů ve výši 11.611,-- Kč proplacení 
2. Žádosti o platbu


Rozpočtovou změnu č. 64/2010

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 
ve výši 42.575,30 Kč do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu DPH k faktuře za „Prezentaci Západočeského lázeňského trojúhelníku v oficiálním magazínu UNESCO World Heritage“.


Rozpočtovou změnu č. 65/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 9.733.549,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování individuálního projektu Karlovarského kraje Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality 
ve vzdělávání
- přesun z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele ve výši 
± 1.931.070,-- Kč k pokrytí výdajů na platy, dohody a zákonné odvody
- přesun z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru ekonomického ve výši           
± 70.000,-- Kč na cestovné  

Rozpočtovou změnu č. 66/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 198.658,22 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Centra zahraniční pomoci Ministerstva financí ČR na realizaci projektu Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu v rámci Blokového grantu Fondu Technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 286.241,78 Kč předfinancování k pokrytí nezbytných výdajů pro realizaci projektu
- přesun rozpočtových prostředků z odboru kanceláře hejtmana do odboru ekonomického ve výši
± 210.600,-- Kč na úhradu cestovních náhrad  

Rozpočtovou změnu č. 67/2010

- přesun rozpočtových prostředků  v rámci Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 830.000,-- Kč z neinvestičních na investiční na nákup osobního automobilu pro hejtmana Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 68/2010
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.350.208,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování Individuálního projektu Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.), realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb 
- přesun v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 252.000,-- Kč, které byly poskytnuty z rezervy odboru na výdaje spojené s přípravou projektu
- přesun z Odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje k pokrytí výdajů na dohody, platy a zákonné odvody ve výši ± 176.500,-- Kč  

Rozpočtovou změnu č. 69/2010

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2010 v celkové částce ± 342.700,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v oboru automechanik, autoelektrikář a silniční doprava. 

Rozpočtovou změnu č. 70/2010

- přesun rozpočtových prostředků  z Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 62.771,77 Kč 
z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výdajů za služby související s provozem videokonference na základě smlouvy schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 447/06/07 ze dne 14.6.2007 

Termín kontroly: 1.4.2010

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


6. Přijaté podpory malého rozsahu (de minimis)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 218/03/10

- bere na vědomí informaci o aktuální výši čerpané podpory malého rozsahu v období let 2008 až 2010 v částce 1.082.485,- Kč s tím, že v roce 2010 bude dosaženo výše 3.856.474,- Kč, při maximálním limitu pro toto období cca 5.220.000,- Kč (dle kurzu EURO k 22.2.2010)

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


7. Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 219/03/10

- schvaluje výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření takto:

dle návrhu příspěvkových organizací s maximálním přídělem do fondu odměn ve výši 20 %
- v oblasti školství zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 8.701.949,85 Kč dle návrhu
- v oblasti kultury zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 184.647,59 Kč dle návrhu
- v oblasti dopravy zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 259.924,90 Kč dle návrhu
- v sociální oblasti zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 14.582.296,35 Kč dle návrhu
- v oblasti zdravotnictví zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 4.578.329,16 Kč dle návrhu
- v oblasti regionálního rozvoje zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2.586.743,32 Kč dle návrhu

- ukládá příspěvkové organizaci Sociální služby odvod části výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši 3.035.911,82 Kč do rozpočtu zřizovatele 

Termín kontroly:  22.7.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 220/03/10

- schvaluje finanční plány příspěvkových organizací na rok 2010:

	v oblasti kultury s celkovým výsledkem hospodaření nulovým (viz tab. 1a důvodové zprávy)

	v oblasti zdravotnictví s celkovým výsledkem hospodaření 5.000,- Kč (viz tab. 2a důvodové zprávy)
	v oblasti regionálního rozvoje s výsledkem hospodaření nulovým (viz tab. 3a důvodové zprávy)
	v oblasti dopravy s výsledkem hospodaření nulovým (viz tab. 4a důvodové zprávy)
	v oblasti školství s celkovým výsledkem hospodaření 2.468.747,- Kč (viz tab. 5a důvodové zprávy)
	v oblasti sociálních věci s celkovým výsledkem hospodaření -1.111.616,- Kč (viz tab. 6a důvodové zprávy)


- schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2010:

	v oblasti kultury (viz tab. 1b důvodové zprávy)

v oblasti zdravotnictví (viz tab. 2b důvodové zprávy)
	v oblasti regionálního rozvoje (viz tab. 3b důvodové zprávy)
v oblasti dopravy (viz tab.4b důvodové zprávy)
v oblasti školství (viz tab. 5b důvodové zprávy)
v oblasti sociálních věcí (viz tab. 6b důvodové zprávy)
Zodpovídá: ředitelé / ředitelky příspěvkových organizací


9. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 221/03/10

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 73 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 31.12.2009 takto: 

	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem
	1 příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila se ziskem
	12 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem
	5 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
	50 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 222/03/10

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Karlovy Vary ve výši 164.000,- Kč

- souhlasí s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže ve výši 
600.000,- Kč na investiční akci: „Výměna dřevěných oken za plastová okna“
Zodpovídá: Dagmar Čejková, ředitelka příspěvkové organizace 


11. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 223/03/10

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 2.000.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 7.600.000,- Kč příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku na akce uvedené v důvodové zprávě 

Zodpovídá: Olga Rožcová, ředitelka příspěvkové organizace


12. Žádost dopravce Věra Havlovičová o prominutí penále

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 224/03/10

- schvaluje prominutí penále dopravce Věra Havlovičová ve výši 100% 

- ukládá informovat Krajský úřad Karlovarského kraje o rozhodnutí Rady Karlovarského kraje ve věci

Termín kontroly: 6.5.2010

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


13. Žádost Bibiany Soukup o prominutí odvodu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 225/03/10

- schvaluje prominutí odvodu pani Bibiany Soukup ve výši 100%, tj. 24.485,-- Kč

- ukládá informovat Krajský úřad Karlovarského kraje o rozhodnutí Rady Karlovarského kraje ve věci

Termín kontroly: 6.5.2010

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

14. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 226/03/10

- bere na vědomí „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2009“ dle návrhu  

- schvaluje zveřejnění „Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2009“ na internetových stránkách Karlovarského kraje a na úřední desce kraje dle návrhu  

Termín kontroly: 6.5.2010

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


15. Železniční stanice Karlovy Vary dolní nádraží - stanovisko 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 227/03/10

- souhlasí s regionálním významem železniční stanice Karlovy Vary dolní nádraží v tzv. minimální variantě řešení kolejí 1, 1a a 3a a dvěma nástupišti, za předpokladu, že zůstane zachováno území pro rezervu 5. staniční koleje, územní rezerva pro Tuhnickou spojku v celé trase a územní rezerva pro rozšíření 2. nástupiště na délku 270 m dle návrhu

- pověřuje Mgr. Vladimíra Malého informováním žadatele o stanovisku Rady Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 22.4.2010

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


16. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje pro rok 2010 – I. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 228/03/10
 
- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravci: LIGNETA autobusy s.r.o., Autobusy Karlovy Vary, a.s., Cvinger bus s.r.o., PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o., 
ČI-DU, spol. s r.o., František Farář a Karel Vrbík, VV autobusy s.r.o. dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné městské osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravci: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 22.4.2010

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


17. Schválení Dodatku č. 1 Mandátní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností 
STAVING-INVEST s.r.o., ev. č. smlouvy kraje: 401/2009, ze dne 23.10.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 229/03/10

- schvaluje Dodatek č. 1 Mandátní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností 
STAVING-INVEST s.r.o. dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství k podpisu Dodatku č. 1 Mandátní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností STAVING-INVEST s.r.o., ev. č. smlouvy kraje: 401/2009, ze dne 23.10.2009

Termín kontroly: 20.5.2010

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu
		Karlovarského 	kraje, p.o.
	       	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


18. Schválení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dopravní terminál Sokolov“ mezi Karlovarským krajem a sdružením BSS a ISSO Dopravní terminál Sokolov´

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 230/03/10

- schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Dopravní terminál Sokolov“ mezi Karlovarským krajem a sdružením BSS a ISSO Dopravní terminál Sokolov dle návrhu

- pověřuje hejtmana k podpisu Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dopravní terminál Sokolov“ mezi Karlovarským krajem a sdružením BSS a ISSO Dopravní terminál Sokolov

Termín kontroly: 20.5.2010

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu
		Karlovarského 	kraje, p.o.
	       	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


19. Schválení Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Karlovarským krajem zastoupeným 	zmocněncem - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace a Karlovarským krajem za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 231/03/10

- schvaluje Smlouvu o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Karlovarským krajem zastoupeným zmocněncem - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
a Karlovarským krajem dle návrhu

- pověřuje hejtmana k podpisu Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení 
a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Karlovarským krajem zastoupeným zmocněncem - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace a Karlovarským krajem za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov
Termín kontroly: 20.5.2010

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu
		Karlovarského 	kraje, p.o.
	       	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


20. Schválení Smluv o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě mezi 	Karlovarským krajem a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov – 1. a 2. stavba

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 232/03/10

- schvaluje Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle návrhů

- pověřuje hejtmana  podpisem Smluv o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov – 1. a 2. stavba

Termín kontroly: 20.5.2010

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu
		Karlovarského 	kraje, p.o.
	       	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


21. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 233/03/10

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly:  6.5.2010
Zodpovídá:	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

22. Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 234/03/10

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje Ing. Zdeňku Pavlasovi ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly:  6.5.2010
Zodpovídá:	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


23. Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 235/03/10

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Ing. Václavu Černému ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly:  6.5.2010 
Zodpovídá:	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


24. Projednání zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2009 zařízení sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 236/03/10

- bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkových organizací za rok 2009 - zařízení sociálních služeb
Termín kontroly:  1.4.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


25. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí za 2. pololetí roku 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 237/03/10

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2009 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 20.5.2010
Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


26.  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 238/03/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 4051 v k.ú. Sokolov, silnice  
č. III/21029 ve prospěch společnosti TELEFONICA O2 Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu 
č. 2665-169/2009 ze dne 18.11.2009 (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. 2533/3 v k.ú. Libá, silnice č. III/21320 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 591-12/2010 ze dne 21.1.2010 (umístění inženýrských sítí – vodovodní řad Libá), 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. 1014/4 v k.ú. Háje u Chebu, silnice 
č. II/214 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu  č. 928-377/2009 ze dne 10.8.2009 (umístění inženýrských sítí – přípojka VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- 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:  2.9.2010

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


27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 136/1 v k.ú. Dolní Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 239/03/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 136/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1833-267/2009 z původní pozemkové parcely č. 136/1 a označena jako její díl „a“ o výměře 99 m2 a části pozemkové parcely č. 136/1, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 136/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 136/4 o výměře 196 m2 a pozemková parcela č. 136/5 o výměře 25 m2, vše  v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 2.4.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Chodov

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

- 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: 2.9.2010

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


28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3098/1 v k.ú. Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 240/03/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 3098/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 848-7/2010 z původní pozemkové parcely č. 3098/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3098/8 o výměře 1047 m2  v k.ú. a obci Toužim formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČ 00255076, zastoupeným starostou města Antonínem Vránou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 2.4.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Toužim

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

- 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: 2.9.2010

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


29. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou
„Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 241/03/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 356 o výměře 310 m2, v k.ú. Tašovice, s tím, že stavba realizovaná na části pozemku p.č. 356 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena 
a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva o převodu části pozemku p.č. 356 zastavěné stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v čase 
a místě obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o nájmu nemovitého majetku dle návrhu
Termín kontroly: 2.9.2010

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


30. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – bytovou jednotku č. 265/1, 
vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 265 a pozemku p.č. st. 471 v k.ú. Abertamy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 242/03/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat bytovou jednotku č. 265/1 v prvním nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 387/4179 na společných částech budovy 
a pozemku parc. č. st. 471, vše v k.ú. Abertamy, formou smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a paní Monikou Vovsíkovou, bytem Rooseweltova 265, Abertamy (jako kupující na straně druhé), za cenu 46.452,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat uvedenou nemovitost na své úřední desce, 
tj. do 2.4.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku paní Moniky Vovsíkové

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy 
o převodu vlastnictví jednotky a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 2.9.2010

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


31. Dodatek č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 243/03/10

- schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad   
                                                                        
- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad  
 
Termín kontroly: 20.5.2010 

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


32. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196
- Becherova vila, Krále Jiřího 9

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 244/03/10

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196
- Becherova vila, Krále Jiřího 9
                                                                      
- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9

Termín kontroly: 20.5.2010 

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


33. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 245/03/10

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2009
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

34. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 246/03/10

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2009 v částkách dle návrhu
Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


35. Vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2009“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 247/03/10

- schvaluje vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2009“ dle návrhu
Termín kontroly: 23.9.2010

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


36. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 248/03/10

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 dle přílohy v celkové výši 195.000,- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 2.12.2010
Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže	        		a tělovýchovy


37. Poskytnutí specializačního příplatku RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání


38. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 13. výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 249/03/10

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí v rámci 13. výzvy dle návrhu a doporučuje  poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí dle návrhu
Zodpovídá: 	Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


39. Město LUBY - kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní - příspěvek kraje v rámci dotačního
programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 250/03/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazný příslib finančního příspěvku kraje Městu LUBY ve výši 3 940 000,- Kč na akci „Město LUBY - kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní - příspěvek kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací
a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 
Termín kontroly: 20.5.2010
Zodpovídá: 	Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


40 a)Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 251/03/10

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

- schvaluje, na návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. a v souladu s kritérii 
a podmínkami stanovení odměn pro výkonného, ekonomického a zdravotního ředitele KKN a.s. (schválenými jediným akcionářem KKN a.s. dne 15.2.2008 č. RK 97/02/08 a 4.3.2008 RK č. 168/03/08)  vyplacení doplatku odměny bývalému výkonnému řediteli Ing. Ferencovi za rok 2008, a to ve výši 
50 % zbývajícího nároku 

- souhlasí s návrhem představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., aby v souladu s odst. 6 kritérií 
a podmínek stanovení odměn pro výkonného, ekonomického a zdravotního ředitele KKN a.s. nebyly přiznány pohyblivé odměny ostatním členům vedení KKN a.s. za rok 2008
Zodpovídá: 	MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


40 b) Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary – změna souvisejících usnesení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 252/03/10

- zrušuje usnesení č. RK 651/08/08 ze dne 20.8.2008 a č. RK 541/06/09 ze dne 4.6.2009

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 260/10/08 ze dne 16.10.2008 a č. ZK 142/06/09 ze dne 18.6.2009

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 2613, stavební parcely č. 2613 o výměře 194 m2, vše v k.ú. Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem 
PaedDr. Josefem Novotným (jako dárce na straně jedné), a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku České republiky - Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění darovací smlouvy dle návrhu
Termín kontroly: 2.9.2010

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




