Usnesení z 20. jednání RKK dne 3.6.2010
3.6.2010		Strana 1 (celkem 1)
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 20. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. června 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:06 do 11:48 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (příchod 9:37 hod.), Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, 
Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč 
(celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel (od 9:06 – 9:37 hod.), PaedDr. Novotný (od 9:37 hod.)	
Přizvaní:		Bc. Lokajíček, Mgr. Šperglová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.6.2010		  RK 523/06/10
	Schválení užití znaku Karlovarského kraje Souboru písní a tanců Dyleň 		  RK 524/06/10
Karlovy Vary
	Schválení užití znaku Karlovarského kraje pro Centrum tvorby pro děti a mládež	  RK 525/06/10 
České televize
	Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 	  RK 526/06/10
pro realizaci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení – pavilonu 2, část dívčí WC“ 
příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 527/06/10
oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy
	Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 	  RK 528/06/10
– schválení nového znění textu vzorových Smluv o realizaci grantových projektů	
	Rozpočtové změny								  RK 529/06/10
	Financování asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním 		  RK 530/06/10
v roce 2010 – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
	Schválení navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci 	  RK 531/06/10
Muzeum Cheb
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Aplikace modelu CAF 2006“      RK 532/06/10	

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 	  RK 533/06/10
kraje pro rok 2010
	Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál 	  RK 534/06/10
Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010

Schválení navrhované kupní ceny a odkoupení objektů bez č.p./č.e. na st.p.č. 800,  RK 535/06/10
st.p.č. 801 včetně stavebních parcel a pozemku p.č. 802/3 v k. ú. Sokolov v rámci 
realizace projektu Dopravní terminál Sokolov
	2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní 	  RK 536/06/10
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“
	Aktualizace Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji  RK 537/06/10
Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2010		  RK 538/06/10
	Soutěž Vesnice roku 2010 – krajské kolo 						  RK 539/06/10
	Změna platu řediteli příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje 	  RK 540/06/10
podnikání, příspěvková organizace
	Den Ohře									  RK 541/06/10
	Program obnovy venkova – změna v realizované akci				  RK 542/06/10
	Postup pro vymáhání pohledávek z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace	  RK 543/06/10 
občanů Karlovarského kraje
Půjčky z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje RK 544/06/10
	Projektový záměr Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou 	  RK 545/06/10
dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt)
Projektový záměr Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území 	  RK 546/06/10
Karlovarského kraje (návazný projekt)
Projektový záměr Poskytování služeb sociální prevence v období let 2012 – 2015 	  RK 547/06/10
(návazný projekt)
	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.6.2010		  RK 548/06/10
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.6.2010 	  RK 549/06/10
	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	  RK 550/06/10
parcela č. 2029/22 v k. ú. Otročín
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 551/06/10
do majetku Města Boží Dar a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
Města Boží Dar do majetku Karlovarského kraje
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 552/06/10
do majetku Města Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku 
Města Sokolov do majetku Karlovarského kraje
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním   RK 553/06/10
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 903/2, k. ú. Karlovy Vary, 		  RK 554/06/10
smlouva o umístění a provedení stavby „Karlovy Vary, Slovenská ul., 
Termominerální voda“ na p.p.č. 903/2, k. ú. Karlovy Vary
	Návrh města Jáchymov na převod štoly č. 1 s mobiliářem do správy města	  RK 555/06/10
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci Krajská knihovna 	  RK 556/06/10
Karlovy Vary
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na festival 		  RK 557/06/10
Jazzové lázně 2010
Vyhlášení soutěže „10 let Karlovarského kraje“					  RK 558/06/10
Příspěvek na sejmutí, transfer a uložení barokního stropu a zajištění střechy 	  staženo
na budově Děkanství v Horním Slavkově
	Poskytnutí příspěvku na obnovu kaple v Horní Lipině                                               RK 559/06/10	
	Poskytování příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	  RK 560/06/10
rezervací a městských památkových zón 2010 – žádost o prodloužení termínu 
k dodání povinných podkladů
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových           RK 561/06/10	
rezervací a městských památkových zón 2010 - II. etapa
	Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s.: Výroční zpráva 		  RK 562/06/10
Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2009
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování 	  RK 563/06/10
přípravné fáze projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení 
kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“, v rámci Integrovaného operačního 
programu Ministerstva zdravotnictví ČR
	Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ 	  RK 564/06/10
financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace 
a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
- schválení podání žádosti + žadatele o finanční podporu
- schválení celkových výdajů projektu
- schválení předfinancování projektu
- schválení spolufinancování projektu
- schválení dohody o partnerství v projektu
	Poskytnutí příspěvků subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského   RK 565/06/10	 
kraje pro rok 2010

Změna účelu použití části investičních prostředků pro Karlovarskou krajskou 	  RK 566/06/10
nemocnici a.s.
Převod činnosti z organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let na Domov 	  RK 567/06/10
pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		  RK 568/06/10
„Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova 
pro děti do 3 let, Aš“  
	Poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola 	  RK 569/06/10
a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
	Projekty na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže 		  RK 570/06/10
na rok 2010 
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			  RK 571/06/10
České sportovní a.s.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Chodov	  RK 572/06/10
na filmový festival „Krimifest 2010“
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			  RK 573/06/10
společnosti ABF, a.s. na uspořádání Soutěžní přehlídky řemesel „SUSO“

Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice	  RK 574/06/10
na zřízení střední školy
	Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka 	  RK 575/06/10
didaktické techniky a ICT na Gymnázium Cheb“ 

Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka 	  RK 576/06/10
HW, SW a služeb pro realizaci projektu - Rozvoj školského portálu 
Karlovarského kraje“ 
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka HW, SW a služeb 	  RK 577/06/10
pro realizaci projektu – Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Nové obory vzdělání ve školách zřizovaných Karlovarským krajem		  RK 578/06/10
	Výjimka z počtu dětí, žáků a studentů ve školách zřizovaných Karlovarským 	  RK 579/06/10
krajem
	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb	  RK 580/06/10
	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	  RK 581/06/10
	Prameny – vodovod								  RK 582/06/10

„Radošov – podchycení volných výústí“ -  podpora z Ministerstva zemědělství 	  RK 583/06/10
ČR a spolufinancování Karlovarským krajem
Rekonstrukce ČOV Rotava a výstavba kanalizace ve městě Rotava - příspěvek  	  RK 584/06/10
kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací 
ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“
	Změna č. 19 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 		  RK 585/06/10
„Obec Hroznětín - levý břeh řeky Bystřice“
65a)   Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace 		  RK 586/06/10
           – Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
65b)   Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace	  RK 587/06/10
           Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
65c)    Zajištění školního stravování pro žáky střední školy, jejíž činnost vykonává 	  RK 588/06/10
           příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská 
           Karlovy Vary
65d)   Regionální potravina Karlovarského kraje					  RK 589/06/10
65e)    Změna názvu projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové 	  RK 590/06/10
           organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a jeho 
           finanční krytí
65f)    Změna názvu projektu „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ 		  RK 591/06/10
           příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a jeho finanční krytí
65g)   Změna názvu projektu „Integrovaná střední škola Cheb - zateplení budov školy“ 	  RK 592/06/10
           příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a jeho finanční krytí
65h)   Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 593/06/10
          nemocnice a.s. – schválení Výroční zprávy KKN a.s. za rok 2009	









       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 s následujícími změnami 
a doplněními:

Rozšíření programu o:

bod č. 65 a)	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace  – Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

bod č. 65 b)	Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

bod č. 65 c)	Zajištění školního stravování pro žáky střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

bod č. 65 d)	Regionální potravina Karlovarského kraje

bod č. 65 e)	Změna názvu projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a jeho finanční krytí

bod č. 65 f)	Změna názvu projektu „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a jeho finanční krytí

bod č. 65 g)	Změna názvu projektu „Integrovaná střední škola Cheb - zateplení budov školy“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a jeho finanční krytí

bod č. 65 h)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– schválení Výroční zprávy KKN a.s. za rok 2009       

Staženo z programu:

bod č. 37	Příspěvek na sejmutí, transfer a uložení barokního stropu a zajištění střechy na budově Děkanství v Horním Slavkově


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.6.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 523/06/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.6.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení užití znaku Karlovarského kraje Souboru písní a tanců Dyleň Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 524/06/10

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na plakátech a písemných materiálech vydaných u příležitosti Karlovarského folklorního festivalu
Termín kontroly: 22.7.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Schválení užití znaku Karlovarského kraje pro Centrum tvorby pro děti a mládež České televize

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 525/06/10

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje v závěru dílu Českého pexesa, který bude věnován Karlovarskému kraji
Termín kontroly: 8.7.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


4. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem pro realizaci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení – pavilonu 2, část dívčí WC“ příspěvkové organizace Gymnázium 
a střední odborná škola Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 526/06/10

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 01/2009 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro realizaci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení – pavilonu 2, část dívčí WC“ příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš s tím, že zhotovitelem bez provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu je příspěvková organizace Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb s nabídkovou cenou 925.248,-- Kč včetně DPH

- pověřuje Ing. Lenku Kalčicovou, ředitelku příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, podpisem smlouvy o dílo s příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb

Termín kontroly: 21.10.2010

Zodpovídá: Ing. Lenka Kalčicová, ředitelka příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná 
 škola Aš


5. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 527/06/10

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 3.2 -  „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty v 1. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle návrhu
Termín kontroly: 2.9.2010 
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


6. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – schválení nového znění textu vzorových Smluv o realizaci grantových projektů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 528/06/10

- schvaluje nové znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle návrhu

- schvaluje zapracování případných změn znění vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK a dle podmínek konkrétního grantového projektu prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 
Termín kontroly: 25.11.2010 
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


7. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 529/06/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 167/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 90.000,-- Kč na úhradu cestovních náhrad a do odboru kanceláře ředitele úřadu na úhradu mzdových výdajů, včetně zákonných odvodů, ve výši ± 600.000,-- Kč, k zajištění realizace projektu CROSS-DATA, který byl schválen k financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko   

Rozpočtovou změnu č. 168/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kanceláře hejtmana do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 6.547,19 Kč. Rozpočtové prostředky jsou určeny na dofinancování cestovních náhrad vyplacených hotově pokladnou za služební cestu v rámci projektu Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu financovaného za pomoci Blokového grantu Fondu Technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska.


Rozpočtovou změnu  č. 169/2009
- zapojení financování Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v částce 
1.384.269,93 Kč. Finanční prostředky zapojené ze zůstatku účtu Fondu na podporu nestátních neziskových organizací za rok 2009 jsou určeny k dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních projektů v roce 2010.

Rozpočtovou změnu č. 170/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 300.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu vlády České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro činnost krajského koordinátora romských poradců v roce 2010 na financování platu 1 zaměstnance včetně povinných odvodů.

Rozpočtovou změnu č. 171/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 600.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu neinvestičních výdajů spojených s předprojektovou přípravou 
– konzultace při přípravě žádosti o dotaci – projektu Vědeckotechnický park, připravovaného k realizaci 
a financování v rámci Operačního programu podnikání a inovace, prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace, program podpory PROSPERITA.

Rozpočtovou změnu č. 172/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.459.306,04 Kč z titulu přijetí 2. zálohy 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 ± 200.000,-- Kč, které byly poskytnuty z rezervy odboru na předfinancování nasmlouvaných výdajů nezbytných pro další realizaci 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 ± 140.524,-- Kč  

Rozpočtovou změnu č. 173/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí do Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 12.551,-- Kč na úhradu nájemného, období květen – červenec 2010, na základě uzavřených smluv o nájmu bytů s Městem Sokolov. Jedná se o realizaci dílčí aktivity Individuálního projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.), financovaného v rámci OP LZZ, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, kde výstupem projektu je přechod osob z ústavní péče do chráněného bydlení.  

Rozpočtovou změnu č. 174/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary určenou na realizaci projektu „Máchovský rok v Krajské knihovně Karlovy Vary“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 175/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 550.000,-- Kč zapojením příjmu nadačního příspěvku od společnosti Nadace ČEZ na podporu projektu „Hřiště na kraji města II“ do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
na vybudování a vybavení hřiště.


Rozpočtovou změnu č. 176/2010
- přesun rozpočtových prostředků zpět do rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje z kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 200.000,-- Kč původně určené pro Český volejbalový svaz, s.r.o. z důvodu nerealizování smlouvy o poskytnutí příspěvku na akci - uskutečnění kvalifikační skupiny Mistrovství Evropy žen ve volejbale v Karlových Varech

Rozpočtovou změnu č. 177/2010
- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 50.000,-- Kč pro Policii České republiky na preventivní aktivity spojené s rozšířením projektu Ajaxův zápisník, na výrobu motivačních předmětů pro děti 
a na zajištění informačního materiálu

Rozpočtovou změnu č. 178/2010
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 106.946,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření

Rozpočtovou změnu č. 179/2010
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 
ve výši 52.318,10 Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje určených k navýšení investičních prostředků pro drobné vodohospodářské
 a ekologické akce

Rozpočtovou změnu č. 180/2010
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 300.000,-- Kč z důvodu úhrady aktivit spojených s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou

Rozpočtovou změnu č. 181/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.354.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na rozvojový program „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání – č.j. 4040/2010-26 na rok 2010“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary, Vančurova 83/2 v částce 24.000,-- Kč, soukromé školy v částce 21.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 2.309.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 182/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  337.401,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Dětský domov Cheb ve výši 62.059,-- Kč 
a Dětský domov Aš ve výši 275.342,-- Kč na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za rok 2009.

Rozpočtovou změnu č. 183/2010
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2010 v celkové částce ± 215.788,80 Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělskou školu Dalovice na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v rámci předmětu „Motorová vozidla“. 

Rozpočtovou změnu č. 184/2010
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 20.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Neinvestiční příspěvek je určen pro ABF, a.s., Praha 1, Václavské náměstí 29 na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním Soutěžní přehlídky řemesel „SUSO“.

Rozpočtovou změnu č. 185/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 50.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Agenturu Aroko s.r.o. na projekt „10. ročník hudebního festivalu Jazzové lázně“.

Rozpočtovou změnu č. 186/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace 
ve výši 3.098.112,-- Kč a investiční dotace ve výši 195.000,-- Kč od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 187/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace 
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 3.174.754,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Karlovarského kraje Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č.  188/2010
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2010 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku  Dětskému domovu Karlovy Vary ve výši - 1.390.085,-- Kč a zároveň zvýšení provozního příspěvku Dětskému domovu Ostrov ve výši + 1.390.085,-- Kč, dále 
o snížení odvodu z investičního fondu Dětskému domovu Karlovy Vary ve výši - 118.500,-- Kč a zvýšení odvodu z investičního fondu Dětskému domovu Ostrov ve výši + 118.500,-- Kč, a to z důvodu sloučení organizací s účinností od 1.6.2010. 

Rozpočtovou změnu č. 189/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 75.000,-- Kč z důvodu poskytnutí účelového příspěvku na doprovodné akce projektu „Den veřejné dopravy – 10 let Egronetu“

Rozpočtovou změnu č. 190/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 600.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Celoroční výstavní program“ pro Galerii 4 – galerie fotografie ve výši 270.000,-- Kč, pro Galerii umění Karlovy Vary ve výši 220.000,-- Kč a na realizaci projektu „Výstava ON-LINO“ pro Galerii výtvarného umění v Chebu ve výši 110.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 191/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z  neinvestičních na investiční v celkové částce 
± 70.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny z titulu rozdělení rozpočtových prostředků určených 
na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu pro Boheminium modely s.r.o. na akci „Zámek Bečov 
nad Teplou – model v měřítku 1:25 pro reprezentaci Karlovarského kraje“.



Rozpočtovou změnu č. 192/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do Odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 15.000,-- Kč jako dar pro Hotel Krakonoš s.r.o. na vybudování a otevření nové procedury pomocí rybek Garra Rufa
Termín kontroly: 8.7.2010

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


8. Financování asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním v roce 2010 – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 530/06/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na dofinancování asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním v celkové výši  80.372,-- Kč z toho: 
- Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o., Jánské náměstí 15, 350 01 Cheb 
(IČ 25249355) částka 53.639,-- Kč
- Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o., náměstí V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary 
(IČ 25210564) částka 26.733,-- Kč
Termín kontroly: 23.9.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Schválení navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 531/06/10

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku o 59.000,-- Kč na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Muzeum Cheb na úhradu nákladů spojených se stěhováním sbírek z objektů depozitáře  

Zodpovídá: PhDr. Eva Dittertová, ředitelka příspěvkové organizace 


10. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Aplikace modelu CAF 2006“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 532/06/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku „Aplikace modelu CAF 2006“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Aplikace modelu CAF 2006“
- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Šteflová	- náhradník: Ing. Spiegl
- člen:  Ing. Kindratová	- náhradník: Ing. Tomsová 
- člen:  Mgr. Tovth		- náhradník: Fratričová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Havel		- náhradník: Ing. Navrátil
- člen: Mgr. Borka		- náhradník: Ing. Valjentová
- člen: Ing. Gold		- náhradník: Ing. Orálek
- člen: Ing. Nováková	- náhradník: Mgr. Tovth
- člen: Ing. Bradáč		- náhradník: Čermák
Termín kontroly: 2.9.2010

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

11. Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 533/06/10
souhlasí se schválením rozsahu základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 
pro rok 2010 ve výši 327.654.000,-- Kč (slovy: třistadvacetsedmmiliónůšestsetpadesátčtyřitisícekorunčeských) k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní a veřejnou linkovou dopravou (včetně žákovského jízdného), dle návrhu
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010 ve výši 327.654.000,-- Kč (slovy: třistadvacetsedmmiliónůšestsetpadesátčtyřitisícekorunčeských) k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní a veřejnou linkovou dopravou (včetně žákovského jízdného), dle návrhu
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


12. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 534/06/10

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010 dle návrhu
- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010
Termín kontroly: 12.8.2010

Zodpovídá:   Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
	           Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
13. Schválení navrhované kupní ceny a odkoupení objektů bez č.p./č.e. na st.p.č. 800, st.p.č. 801 včetně stavebních parcel a pozemku p.č. 802/3 v k. ú. Sokolov v rámci realizace projektu Dopravní terminál Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 535/06/10

- souhlasí s navrhovanou kupní cenou 780 tis. Kč za objekty bez č.p./č.e. na pozemku st. parcela č. 800, 
st. parcela č. 801 včetně stavebních parcel a pozemku parcela č. 802/3 v k. ú. Sokolov, obec Sokolov, v rámci realizace projektu Dopravní terminál Sokolov a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
ke schválení
- souhlasí s odkoupením objektů bez č.p./č.e. na pozemku st. parcela č. 800, st.p.č. 801 včetně stavebních parcel a pozemku parcela č. 802/3 v k. ú. Sokolov, obec Sokolov, od akciové společnosti České dráhy, a.s. za kupní cenu 780 tis. Kč do vlastnictví Karlovarského kraje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontroly: 21.10.2010

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


14. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 536/06/10
- schvaluje 2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“ dle návrhu 
- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 2. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“ dle návrhu

Termín kontroly: 12.8.2010

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


15. Aktualizace Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 537/06/10

- souhlasí s „Aktualizací Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Aktualizaci Strategie rozvoje cykloturistiky 
a cyklodopravy v Karlovarském kraji v předloženém znění	
Termín kontroly: 22.7.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

16. Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 538/06/10

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro město Teplá ve výši 200 000,-- Kč, město Březová ve výši 93 000,-- Kč, město Horní Slavkov ve výši 300 000,-- Kč, město Nová Role ve výši 1 269 000,-- Kč, město Cheb ve výši 200 000,-- Kč, obec Pernink ve výši 35 000,-- Kč, Svazek obcí Bystřice ve výši 195 000,-- Kč, město Ostrov ve výši 1 028 000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu
Termín kontroly: 22.7.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


17. Soutěž Vesnice roku 2010 – krajské kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 539/06/10

- bere na vědomí informace o soutěži „Vesnice roku 2010“ v Karlovarském kraji  

- souhlasí s  poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje pro oceněné obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže „Vesnice roku 2010“

doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních odměn oceněným obcím dle návrhu
Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá:  Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


18. Změna platu řediteli příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 540/06/10

- stanovuje novou výši platu řediteli příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Ing. Janě Michkové s účinností od 14.6.2010

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením
Termín kontroly: 12.8.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu





19. Den Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 541/06/10

- souhlasí s vyhlášením Dne Ohře na poslední sobotu v měsíci červenci, na dobu neurčitou

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyhlášení Dne Ohře dle návrhu
Termín kontroly: 12.8.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


20. Program obnovy venkova – změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 542/06/10

- souhlasí se změnou charakteru příspěvku poskytnutého obci Štědrá v rámci Programu obnovy venkova 
a návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 645/2010

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu charakteru příspěvku poskytnutého obci Štědrá v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 645/2010
Termín kontroly: 22.7.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


21. Postup pro vymáhání pohledávek z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 543/06/10

- bere na vědomí aktuální stav pohledávek u bezúročných půjček jednotlivých dlužníků, poskytovaných Karlovarským krajem z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje 

- souhlasí s navrženým postupem pro vymáhání pohledávek z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje
odbor sociálních věcí vyzve dlužníky k úhradě splatných neuhrazených splátek půjčky vždy 
1x za 3 měsíce
odbor sociálních věcí zahájí soudní vymáhání takto vzniklých pohledávek až v době vzniku splatnosti všech splátek, za podmínky, že tím nedojde k promlčení jednotlivých splátek 
či pohledávek jako takových

Termín kontroly: 2.9.2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí




22. Půjčky z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 544/06/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření dodatku ke smlouvám o půjčce 
dle přílohy č. 2

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vzor dodatku ke smlouvám o půjčce

Termín kontroly: 2.9.2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


23. Projektový záměr Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 545/06/10

- souhlasí s projektovým záměrem Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt)

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení projektový záměr Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt)

- souhlasí se zařazením projektového záměru Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt) do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektového záměru Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt) do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013
Termín kontroly: 7.10.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


24. Projektový záměr Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (návazný projekt)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 546/06/10

- souhlasí s projektovým záměrem Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (návazný projekt)

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení projektový záměr Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (návazný projekt)

- souhlasí se zařazením projektového záměru Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (návazný projekt) do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 
2007 - 2013
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektového záměru Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (návazný projekt) do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013
Termín kontroly: 7.10.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


25. Projektový záměr Poskytování služeb sociální prevence v období let 2012 – 2015 (návazný projekt)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 547/06/10

- souhlasí s projektovým záměrem Poskytování služeb sociální prevence v období let 2012 – 2015 (návazný projekt)

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení projektový záměr Poskytování služeb sociální prevence v období let 2012 – 2015 (návazný projekt)

- souhlasí se zařazením projektového záměru Poskytování služeb sociální prevence v období let 
2012 – 2015 (návazný projekt) do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektového záměru Poskytování služeb sociální prevence v období let 2012 – 2015 (návazný projekt) do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013
Termín kontroly: 7.10.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


26. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.6.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 548/06/10

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.6.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

27. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.6.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 549/06/10

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.6.2010

Návrh  programu:

A.	Volba návrhové komise
B.	Volba ověřovatelů zápisu
  C.	Schválení programu jednání
1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.6.2010
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 17.6.2010
3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4.	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
6.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy 
7.	Poskytnutí finančního příspěvku kraje ostatním složkám Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje v roce 2010
8.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2010
  9.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010
10.	Informace o dotacích ve školství v roce 2010
11.	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2010
12.	Realizace projektů Karlovarského kraje z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 42 a 57
13.	Informace o záměru Rady Karlovarského kraje poskytnout dotaci čtyřem postiženým krajům 
na zmírnění škod způsobených povodněmi na Moravě v květnu 2010  
14.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2009
15.	Den Ohře
16.	Program obnovy venkova – změna v realizované akci
17.	Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010
18.	Schválení navrhované kupní ceny a odkoupení objektů bez č.p./č.e. na st.p.č. 800, st.p.č. 801 včetně stavebních parcel a pozemku p.č. 802/3 v k.ú. Sokolov v rámci realizace projektu Dopravní terminál Sokolov
19. 	Aktualizace Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji
20. 	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2010
21. 	Soutěž Vesnice roku 2010 – krajské kolo
22.	Příspěvek Romskému Občanskému Sdružení – Karlovy Vary
23.	Poskytnutí bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji
24.	Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2010
25.	Projektový záměr Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt)
26.	Projektový záměr Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (návazný projekt)
27.	Projektový záměr Poskytování služeb sociální prevence v období let 2012 – 2015 (návazný projekt)
28.	Půjčky z Fondu pro mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje
29.	Rezignace a nové jmenování člena výboru pro národnostní menšiny
30.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 627/1 v k. ú. Brložec u Štědré
31.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje
32.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 843/3 
a č. 2266/3 v k. ú Bublava
33.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 1354 v k. ú. Nové Sedlo 
u Lokte 
34.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k. ú. Hradiště u Chebu a k. ú. Dolní Dvory
35.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1002/5 
a č. 1002/6 v k. ú. Rybáře
36.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 3130/1, č. 3179/1 a č. 3123/1 v k. ú. Nejdek
37.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 2841/1 a č. 2904/1 v k. ú. Teplá
38.	Směna nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí ve vlastnictví manželů Doležalových – k. ú. Pstruží u Merklína
39.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k. ú. Boží Dar – ŘSD ČR
40.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela 
č. 2029/22 v k. ú. Otročín
41.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 1331 
v k. ú. Radošov u Kyselky
42.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 97/2 
v k. ú. Velká Hleďsebe
43.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1316/2 v k. ú. Radošov u Kyselky
44.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Sdružení SOS dětských vesniček 
– SOS dětská vesnička Doubí, Karlovy Vary
45.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu
46.	Poskytnutí ročního členského příspěvku zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
47.	Dodatek č. 6 ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci Krajská knihovna Karlovy Vary
48.	Poskytování příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2010 – žádost o prodloužení termínu k dodání povinných podkladů
49.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2010 – I. a II. etapa
50.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2010
51.	Smlouva O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“, v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR
52.	Změna účelu použití části investičních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
53.	Převod činnosti z organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let  na Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
54.	Poskytnutí příspěvků subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje odboru zdravotnictví na rok 2010
55.	Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
	ZZSnížení schválení podání žádosti + žadatele o finanční podporu

schválení celkových výdajů projektu
schválení předfinancování projektu
schválení spolufinancování projektu
schválení dohody o partnerství v projektu
56.	Projekty na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2010
57.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010
58.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje České sportovní a.s.
59.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Chodov
60.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice
61.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola 
62.	Změna názvu projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a jeho finanční krytí
63. 	Změna názvu projektu „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a jeho finanční krytí
64.	Změna názvu projektu „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a jeho finanční krytí
65.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje 
66.	Změna č. 16 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Ostrov – místní část Dolní Žďár“
67.	Změna č. 17 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Otročín – místní část Měchov“
68.	Prameny – vodovod
69.	„Radošov – podchycení volných výústí“ -  podpora z Ministerstva zemědělství ČR 
a spolufinancování  Karlovarským krajem
70.	Rekonstrukce ČOV Rotava a výstavba kanalizace ve městě Rotava -  příspěvek  kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby  kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 
71.	„Chebsko – environmentální opatření“ - příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel
72.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního  prostředí v roce 2010
73.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2010
74.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2010
75. 	Město Luby - kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní – příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“
76.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. a Výroční zpráva Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2009
77.   Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


28. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela 
č. 2029/22 v k. ú. Otročín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 550/06/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2029/22 o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Otročín, formou darovací smlouvy mezi Obcí Otročín, se sídlem Otročín č.p. 48, PSČ 364 63 Otročín, zastoupenou Marií Šaškovou, starostkou obce (jako dárce 
na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Obce Otročín do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 2.9.2010

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


29. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Boží Dar a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Boží Dar do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 551/06/10
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část stavby silnice č. III/2196 včetně pozemkových parcel č. 861 o výměře 863 m2, č. 883/2 o výměře 2360 m2, č. 883/3 o výměře 338 m2, 
č. 883/6 o výměře 99 m2 a č. 883/7 o výměře 21 m2, v k. ú. a obci Boží Dar formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Boží Dar, se sídlem Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar, IČ 00479705, zastoupeným starostou města Ing. Janem Horníkem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 7.7.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Boží Dar

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 862/3 o výměře 6 m2 a č. 200/47 o výměře 69 m2 v k. ú. a obci Boží Dar formou darovací smlouvy mezi Městem Boží Dar, se sídlem Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar, IČ 00479705, zastoupeným starostou města Ing. Janem Horníkem (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Boží Dar do vlastnictví Karlovarského kraje

 - doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 2.9.2010

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


30. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 552/06/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 25/13 o výměře 84 m2, 
č. 25/14 o výměře 34 m2, č. 25/15 o výměře 61 m2, č. 343/2 o výměře 38 m2, č. 343/3 o výměře 80 m2 
a č. 343/4 o výměře 11 m2, v k. ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Karlem Jakobcem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 7.7.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Sokolov

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 25/16 o výměře 3 m2 v k. ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi Městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Karlem Jakobcem (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 2.9.2010

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


31. 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 553/06/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1167/1 v k. ú. Mariánské Lázně, silnice 
č. II/215 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1212-322/2008 ze dne 11.9.2008 (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. 3149/2 v k. ú. Bečov nad Teplou, silnice č. III/19824 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 514-2283/2008 
ze dne 9.7.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel 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 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1399/2 v k. ú. Chyše, silnice č. III/2266 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 279-135/2009 ze dne 28.12.2009 (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 silničním pozemkům p.č. 5553/1, č. 6529/1 a č. 6693/1 v k. ú. Kraslice, silnice č. II/210 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 1938-5756/2010 ze dne 16.2.2010 (umístění inženýrských sítí – NTL plynovod), 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


32. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 903/2, k. ú. Karlovy Vary, smlouva o umístění 
a provedení stavby „Karlovy Vary, Slovenská ul., Termominerální voda“ na p.p.č. 903/2, 
k. ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 554/06/10

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 903/2, k. ú. Karlovy Vary, která je 
ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, a na které bude umístěno vedení termominerální vody, a to za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem
- souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a provedení stavby „Karlovy Vary, Slovenská ul., Termominerální voda“  mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem pozemku) a společností Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o. (jako stavebníkem) 

- ukládá vedoucímu Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje  uzavřít smlouvu 
o umístění a provedení stavby „Karlovy Vary, Slovenská ul., Termominerální voda“ na p.p.č. 903/2, k. ú. Karlovy Vary

Termín kontroly: 2.9.2010 

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


33. Návrh města Jáchymov na převod štoly č. 1 s mobiliářem do správy města

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 555/06/10

- schvaluje zamítnutí  navrhovaného převodu štoly č. 1 s mobiliářem (výztuž a výstroj štoly) do správy města Jáchymov

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat o tomto rozhodnutí město Jáchymov písemně

Termín kontroly: 8.7.2010
Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


34. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 556/06/10

- projednala znění dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovarského kraje

- doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


35. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na festival Jazzové lázně 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 557/06/10

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Agentura AROKO s.r.o. 
na projekt „10. ročník hudebního festivalu Jazzové lázně“ ve výši 50 000,-- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy
Termín kontroly: 2.9.2010  
Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


36. Vyhlášení soutěže „10 let Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 558/06/10

- schvaluje vyhlášení soutěže „10 let Karlovarského kraje“

- pověřuje odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu organizací soutěže
Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


37. Příspěvek na sejmutí, transfer a uložení barokního stropu a zajištění střechy na budově Děkanství v Horním Slavkově

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


38. Poskytnutí příspěvku na obnovu kaple v Horní Lipině

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 559/06/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje ve výši 40 000,-- Kč Martinu Líbalovi na obnovu návesní kaple v Horní Lipině v rozsahu dle žádosti 

- pověřuje odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu administrováním dle Pravidel rady pro poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů
Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


39. Poskytování příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2010 – žádost o prodloužení termínu k dodání povinných podkladů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 560/06/10

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodloužení termínu Městu Cheb pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2010 na akci obnovy: Cheb, hrad – oprava barokních městských hradeb – III. etapa, a to do 12.7.2010 

Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


40. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2010 - II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 561/06/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2010 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci II. etapy v celkové výši 276 000,-- Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
100 000,00 Kč
Bečov nad Teplou, barokní fara
Dokončení obnovy dožilé fasády a fasádních prvků, odvodnění zdiva
Ing. arch. František Bělecký  a František Bělecký
   50 000,00 Kč
Jáchymov, obytný dům čp. 126
Restaurování štukového ostění vstupních dveří přízemí do dvora a okenního otvoru
Římskokatolická farnost Jáchymov
126 000,00 Kč
Jáchymov, kostel sv. Jáchyma
Dokončení oprav vnějších soklových omítek a nátěrů, oprava vnějších parapetů, dílčí opravy střešního pláště

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím 
a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2010 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci II. etapy v celkové výši  1 956 950,-- Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Jáchymov
864 000,00 Kč
Jáchymov, radnice
Oprava fasády radnice – jižní část, izolace obvodových zdí proti spodní vodě
Město Bečov nad Teplou
100 000,00 Kč
Bečov nad Teplou, radnice
Pokračující obnova střechy radnice napadené dřevomorkou, položení nové dvojité vrstvy šindele
Město Františkovy Lázně
832 950,00 Kč
Františkovy Lázně, Lázně I.
Oprava střechy, klempířských prvků, oprava fasády, oken a dveří včetně nátěru
Město Valeč
160 000,00 Kč
Valeč, socha sv. Antonína Paduánského
Restaurování
   
- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2010
Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


41. Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s.: Výroční zpráva Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 562/06/10

- projednala Výroční zprávu Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2009 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2009 
Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s. 


42. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“, v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 563/06/10

- projednala návrh smlouvy O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 1.325.544,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66 dle návrhu
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy O poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 1.325.544,-- Kč  včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 
360 66 dle návrhu

Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


43. Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
- schválení podání žádosti + žadatele o finanční podporu
- schválení celkových výdajů projektu
- schválení předfinancování projektu
- schválení spolufinancování projektu
- schválení dohody o partnerství v projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 564/06/10

- projednala informace o projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit, že žadatelem o dotaci pro projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ ve výši
150.000.000,-- Kč včetně DPH a celkové předpokládané související výdaje projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“, které nejsou součástí projektové žádosti, 
ale souvisí s její přípravou a administrací ve výši 2.172.500,-- Kč  včetně DPH 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ v minimální výši 7,5 % způsobilých výdajů, tj. 11.250.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ ve výši 100 % celkových nákladů tj. 150.000.000,-- Kč včetně DPH z prostředků kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření dohody o partnerství v projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66 dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy O poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ v rámci Regionálního operačního programu ve výši 126.000,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66 dle návrhu
 
Termín kontroly: 2.12.2010
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


44. Poskytnutí příspěvků subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 565/06/10

- projednala žádosti o poskytnutí příspěvku v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 35.200,-- Kč 
pro Oblastní spolek Českého červeného kříže, Kollárova 551/17, 360 09 Karlovy Vary na propagaci 
a výuku znalostí poskytování první pomoci u dětí, mládeže a dospělých

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
1)  ve výši 30.000,-- Kč pro Územní organizaci Svazu diabetiků ČR Ostrov, o.s., Masarykova 715, 
363 01 Ostrov na projekt Získání zdravotnických informací z oblasti diabetu
2)  ve výši 18.000,-- Kč na projekt Osvěta začínajícího diabetika 
3)  ve výši 16.000,-- Kč na projekt Den pro zdraví

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 30.000,-- Kč pro Klub stomiků, Na Vyhlídce 32, 360 01 Karlovy Vary na provoz a činnost občanského sdružení

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 190.000,-- Kč pro Horskou službu ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn 260, 543 31 Špindlerův Mlýn na pořízení vybavení pro záchranáře Horské služby

- bere na vědomí poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 250.000,-- Kč pro nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Vladimíra Berana, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary na Provoz centra Substituční terapie

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 250.000,-- Kč pro nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Vladimíra Berana, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary na Provoz centra Substituční terapie

- bere na vědomí poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 200.000,-- Kč 
pro příspěvkovou organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, IČ: 70887985, Pastýřská 4, 
350 02 Cheb, na projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají 
na nás správně?“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 200.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, IČ: 70887985, Pastýřská 4, 350 02 Cheb, na projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“

- schvaluje návrhy smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru zdravotnictví pro výše uvedené organizace v navrhované výši

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smluv mezi Karlovarským krajem 
a žádajícími subjekty
Termín kontroly: 7.10.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


45. Změna účelu použití části investičních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 566/06/10

- souhlasí se změnou účelu použití investičních prostředků Karlovarské krajské nemocnice a.s. ve výši 674.840,-- Kč z akce „Karlovarská krajská nemocnice a.s. nemocnice Karlovy Vary - eliminace patogenní bakterie Legionella pneumophila v technologickém systému teplé užitkové vody“ na akci „Karlovarská krajská nemocnice a.s. nemocnice Sokolov - eliminace patogenní bakterie Legionella pneumophila v technologickém systému teplé užitkové vody“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 7.10.2010
Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.


46. Převod činnosti z organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let na Domov pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 567/06/10

- souhlasí  s  převodem činnosti sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením  z organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Aš, Vladivostocká 1386/9, 352 01 do Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, Hazlov, část Skalka u Hazlova,
351 32, dnem 1.1.2011

- souhlasí s harmonogramem postupu převodu činnosti sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením z organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Aš, Vladivostocká 1386/9, 352 01 
do Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, Hazlov, část Skalka u Hazlova, 351 32, dnem 1.1.2011 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit převod činnosti sociální služby domovy 
pro osoby se zdravotním postižením z organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Aš, Vladivostocká 1386/9, 352 01 do Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, Hazlov, část Skalka u Hazlova, 351 32, dnem 1.1.2011

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit harmonogram postupu převodu činnosti sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením z organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Aš, Vladivostocká 1386/9, 352 01 do Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, Hazlov, část Skalka u Hazlova, 351 32, dnem 1.1.2011

- ukládá odboru zdravotnictví, ekonomickému, správa majetku a sociálních věcí, ředitelům Krajského dětského domova pro děti do 3 let a Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, zajištění úkolů, které vedou k převodu činnosti sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením  z organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Aš, Vladivostocká 1386/9, 352 01 do Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, Hazlov, část Skalka u Hazlova, 351 32, dnem 1.1.2011
Termín kontroly: březen 2011

Zodpovídá: 	Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 
                    	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
                     	Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického                    
  	        	Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru správa majetku
                     	Jaroslava Víšová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“
                      	v Hazlově, příspěvková organizace
                     	MUDr. Miroslav Rákos, ředitel Krajského dětského domova pro děti do 3 let


47. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 568/06/10

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče COLORMAX s.r.o., se sídlem Kasární náměstí 7, Cheb, IČ  28042484, s nabídkovou cenou 5.578.499,-- Kč včetně DPH a rezervy 5%. 

- pověřuje MUDr. Miroslava Rákose, ředitele příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let,  podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže COLORMAX s.r.o., se sídlem Kasární náměstí 7, Cheb, IČ  28042484, s nabídkovou cenou 5.578.499,-- Kč včetně DPH a rezervy 5% po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 23.9.2010

Zodpovídá: MUDr. Miroslav Rákos, ředitel Krajského dětského domova pro děti do 3 let 

48. Poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 569/06/10

- schvaluje poskytnutí odměny PhDr. Evě Průchové, ředitelce příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměny 
Termín kontroly: 8.7.2010

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


49. Projekty na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 570/06/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2010 – odbor školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarský krajem a soukromníkem v celkové výši 263.490,-- Kč dle přílohy č. 1

- souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2010 – odbor školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi v celkové výši 234.060,-- Kč dle přílohy č. 2

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí těchto příspěvků 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje a předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 23.9.2010

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


50. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje České sportovní a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 571/06/10

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje České sportovní a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním finálové skupiny „MS 2010 v basketbale žen“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto finančního příspěvku

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.7.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
 a tělovýchovy


51. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Chodov na filmový festival „Krimifest 2010“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 572/06/10

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Chodov ve výši 75.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním filmového festivalu „Krimifest 2010“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto finančního příspěvku

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.7.2010

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
 a tělovýchovy
 Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí	


52. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti ABF, a.s. 
na uspořádání Soutěžní přehlídky řemesel „SUSO“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 573/06/10

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti ABF, a.s. ve výši 20.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním Soutěžní přehlídky řemesel „SUSO“ 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu 
o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 22.7.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy


53. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice na zřízení střední školy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 574/06/10

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice ve výši 100.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících se zřízením střední školy za podmínky, 
že poskytnutí finančního příspěvku ve stejné výši z rozpočtu Města Kraslice schválí zastupitelstvo města 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto finančního příspěvku s uvedenou podmínkou

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.7.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy


54. Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka didaktické techniky a ICT na Gymnázium Cheb“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 575/06/10

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka didaktické techniky a ICT 
na Gymnázium Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb. Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00  Praha 10, s nabídkovou cenou 
1.352.472,-- Kč vč. DPH.

- pověřuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace, podpisem kupní smlouvy 
Termín kontroly: 22.7.2010

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace

55. Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka HW, SW a služeb 
pro realizaci projektu - Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 576/06/10

- schvaluje zrušení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka HW, SW a služeb pro realizaci projektu - Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
Termín kontroly: 8.7.2010

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace

56. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka HW, SW a služeb pro realizaci projektu – Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 577/06/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka HW, SW 
a služeb pro realizaci projektu – Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v maximální výši 1.500.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka HW, SW a služeb pro realizaci projektu – Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Petr Kulda			- náhradník: Ing. Ivan Kocmich
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: MgA. Filip Novák			- náhradník: Mgr. Roman Úlovec
- člen: Ing. Vlastimil Spiegl		- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Mgr. Jana Petříková
- člen:  Ing. Radomil Gold			- náhradník: René Bolvari
- člen:  Ing. Jaroslav Bradáč		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen:  Ing. Václav Jakubík		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen:  Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen:  Ing. Vlastimil Spiegl		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen:  RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara	- náhradník: Mgr. Josef Hazi
Termín kontroly: 22.7.2010

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace


57. Nové obory vzdělání ve školách zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 578/06/10

- schvaluje zřízení oboru vzdělání 79-01-B/001 Pomocná škola, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 2 žáků, v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola praktická Žlutice

- schvaluje s účinností od 1.9.2010 zřízení literárně-dramatického oboru s nejvyšším povoleným počtem 40 žáků v základní umělecké škole, jejíž činnost vykonává Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou 

- 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: 2.9.2010 

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


58. Výjimka z počtu dětí, žáků a studentů ve školách zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 579/06/10

- schvaluje Dodatek č. 1 k „Podmínkám použití výjimky z nejvyššího počtu dětí, žáků 
a studentů ve třídách a studijních skupinách škol zřizovaných Karlovarským krajem“ dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předat ředitelům škol výpis z usnesení rady kraje včetně Dodatku č. l k „Podmínkám použití výjimky z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů 
ve třídách a studijních skupinách škol zřizovaných Karlovarským krajem“ 
Termín kontroly: 22.7.2010

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


59. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 580/06/10

- souhlasí s účinností od 1.7.2010 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb spočívající v rozšíření doplňkové činnosti o následující oblasti Silniční motorové dopravy:
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
vnitrostátní příležitostná osobní
mezinárodní příležitostná osobní

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 8.7.2010

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


60. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 581/06/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 872.592,-- Kč  
na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly: 22.7.2010
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


61. Prameny – vodovod

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 582/06/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku na opravu 
a zprovoznění veřejného vodovodu v obci Prameny ve výši 490 000,-- Kč

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a akciovou společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary dle návrhu
Termín kontroly: leden 2011
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


62. „Radošov – podchycení volných výústí“ -  podpora z Ministerstva zemědělství ČR 
a spolufinancování Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 583/06/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech ve výši 690 000,-- Kč na spolufinancování akce „Radošov – podchycení volných výústí“ 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech dle návrhu
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


63. Rekonstrukce ČOV Rotava a výstavba kanalizace ve městě Rotava - příspěvek  kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace 
nad 2000 ekvivalentních obyvatel“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 584/06/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení finanční příspěvek kraje
Městu Rotava ve výši 8 000 000,-- Kč na akce „Rekonstrukce ČOV Rotava“ a část kanalizace v projektu „Kanalizace a výměna vodovodního řadu ve městě Rotava“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava dle návrhu
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


64. Změna č. 19 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Hroznětín - levý břeh řeky Bystřice“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 585/06/10

- souhlasí se schválením změny č. 19 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Hroznětín - levý břeh řeky Bystřice“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 19 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Hroznětín - levý břeh řeky Bystřice“ ke schválení

Termín kontroly: 12.8.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


65a)  Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 586/06/10

- bere na vědomí vzdání se pracovního místa (funkce) ředitelky Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje, PhDr. Evou Dittertovou

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace - Muzeum Cheb, 
p.o. Karlovarského kraje

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením
Termín kontroly: 8.7.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


65b) Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 587/06/10

- bere na vědomí oznámení Ing. Jiřího Rezka, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, o vzdání se funkce dnem 31.8.2010 

- schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary včetně znění oznámení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené se vzdáním se funkce a s přípravou a organizací konkursního řízení 

Termín kontroly: 23.9.2010

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

65c) Zajištění školního stravování pro žáky střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 588/06/10

- bere na vědomí informaci o změně způsobu zajištění školního stravování pro žáky střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, s účinností od 1.9.2010  

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zajišťování školního stravování a závodního stravování a o poskytování dalších souvisejících služeb mezi příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary a firmou Eurest – zařízení školního stravování spol. s r.o. 

- schvaluje převod z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 200.000,-- Kč u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- schvaluje použití investičního fondu uvedené příspěvkové organizace na úpravu prostor pro školní jídelnu – výdejnu do výše 800.000,-- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady kraje 
Termín kontroly: 7.10.2010
 
Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy  


65d) Regionální potravina Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 589/06/10

- bere na vědomí informaci o programu Ministerstva zemědělství ČR o vytvoření značky „Regionální potravina“

- pověřuje Střední zemědělskou školu v Dalovicích plněním funkce „Vyhlašovatele“ 
Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


65e) Změna názvu projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a jeho finanční krytí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 590/06/10

- mění ve všech částech usnesení č. RK 914/09/09 ze dne 3.9.2009 název projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov z „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ na „ISŠTE Sokolov - zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnit v tomto smyslu své usnesení č. ZK 181/09/09

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „ISŠTE Sokolov - zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“ ve výši 12.873.020,-- Kč uvedenými v žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu „ISŠTE Sokolov 
- zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“ ve výši 12.873.020,-- Kč
- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „ISŠTE Sokolov - zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 899.330,90 Kč, a nezpůsobilých výdajů projektu do výše 5.299.661,-- Kč, 
tj. celkem 6.198.991,90 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto příspěvku včetně uzavření smlouvy 

- ukládá Mgr. Pavlovi Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 22.7.2010 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace 


65f) Změna názvu projektu „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a jeho finanční krytí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 591/06/10

- mění ve všech částech usnesení č. RK 576/06/09 ze dne 4.6.2009 název projektu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov z „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ na „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnit v tomto smyslu své usnesení č. ZK 155/06/09

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ ve výši 8.005.310,-- Kč uvedenými v žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ ve výši 8.005.310,-- Kč

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 209.774,-- Kč, a nezpůsobilých výdajů projektu do výše 5.907.570,-- Kč, tj. celkem 
6.117.344,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto příspěvku včetně uzavření smlouvy 

- ukládá Mgr. Milanovi Martinkovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 22.7.2010 

Zodpovídá: Mgr. Milan Martinek, ředitel příspěvkové organizace 


65g) Změna názvu projektu „Integrovaná střední škola Cheb - zateplení budov školy“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a jeho finanční krytí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 592/06/10
- mění ve všech částech usnesení č. RK 913/09/09 ze dne 3.9.2009 název projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb z „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ na „Zateplení ISŠ Cheb“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnit v tomto smyslu své usnesení č. ZK 180/09/09

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ ve výši 9.934.698,-- Kč uvedenými v žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ ve výši 9.934.698,-- Kč

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 690.475,40 Kč, 
a nezpůsobilých výdajů projektu do výše 4.649.944,-- Kč, tj. celkem 5.340.419,40 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto příspěvku včetně uzavření smlouvy 

- ukládá PhDr. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 22.7.2010 

Zodpovídá: PhDr. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace 

65h) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– schválení Výroční zprávy KKN a.s. za rok 2009       

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 593/06/10

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 26365804, se sídlem 
Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- schvaluje Výroční zprávu Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2009

- ukládá Bc. Jožovi Lokajíčkovi, vedoucímu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře
Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.
	        





