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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 15. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. dubna 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:03 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel (od 9:08 hod.), Ing. Navrátil (od 9:08 hod.), 
Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:	p. Čermák, Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová
 


Usnesení č.
 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání
											


	Rozpočtové změny		  							RK 371/04/10

2.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 372/04/10
	„Realizace projektu Centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu 
	pro všechny organizace zřizované či zakládané případně ovládané 
	Karlovarským krajem“
3.	Přijetí nadačního příspěvku – uzavření smlouvy					RK 373/04/10

		
 
												  






         PaedDr. Josef Novotný v. r. 	 	      	          PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                        hejtman				       		ověřovatel
  Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 371/04/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 103/2010

- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 21.125.334,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 9.610.914,-- Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 11.514.420,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 104/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 18.934.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 
14 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů ve školství v období II. čtvrtletí 2010 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 105/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 126.366.000,-- Kč. Jedná se o úpravu rozpočtu Karlovarského kraje na základě normativního rozpisu rozpočtu regionálního školství územně správních celků na rok 2010 stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v celkovém objemu 2.226.366.000,-- Kč, a to pod účelovým znakem 33 353 – Přímé náklady na vzdělávání. Do rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 byly zatím zapojeny prostředky ve výši 2.100.000.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro školy a školská zařízení zřizované obcemi Karlovarského kraje v částce 91.722.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 34.644.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy). 
Termín kontroly: 20.5.2010

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
2. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Realizace projektu Centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu pro všechny organizace zřizované 
či zakládané případně ovládané Karlovarským krajem“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 372/04/10

- schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Realizace projektu Centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu pro všechny organizace zřizované či zakládané případně ovládané Karlovarským krajem“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče SCHONHERR v.o.s. Praha – IČ: 26500981 s nabídkovou cenou 2.370.000,- Kč včetně DPH.

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o dílo na projekt „Realizace projektu Centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu pro všechny organizace zřizované či zakládané případně ovládané Karlovarským krajem“ s vítězem soutěže společností SCHONHERR v.o.s. po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje ředitele krajského úřadu zajistit práva a závazky Karlovarského kraje plynoucí z uzavřené smlouvy o dílo na projekt „Realizace projektu Centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu pro všechny organizace zřizované či zakládané případně ovládané Karlovarským krajem“ a zajistit plnění tohoto usnesení po administrativní stránce

Termín kontroly: 20.5.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


3. Přijetí nadačního příspěvku – uzavření smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 373/04/10

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Karlovarským krajem a Nadací ČEZ na přijetí nadačního příspěvku ve výši 550.000,- Kč za účelem podpory projektu „Hřiště na kraji města II“
 
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje uzavřít smlouvu s Nadací ČEZ smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí realizací a vedením projektu „Hřiště na kraji města II“ a zajištěním plnění tohoto usnesení po administrativní stránce

Termín kontroly: 20.5.2010 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  


