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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 22. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. června 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil (příchod 9:02 hod.), Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	p. Čermák
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová
 


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


	Statut výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího 	  RK 595/06/10

subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 3. kola 
výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
	Podpora projektu Vědeckotechnický park – Technopark Klimentov			  RK 596/06/10

Jmenování ředitele Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace 	  RK 597/06/10
KK a stanovení jeho platu
	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 	  RK 598/06/10

pro rok 2010 Západočeské univerzitě v Plzni - Fakultě univerzitních studií
	Schválení Dohody o změně stavebníka mezi Karlovarským krajem 			  RK 599/06/10

a ČEZ Distribuce, a.s.






          PaedDr. Josef Novotný v. r.	 	          		 Ing. Eva Valjentová v. r.
                        hejtman				     		ověřovatel
  Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- MUDr. Václava Larvu 


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Statut výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 3. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 595/06/10

- schvaluje Statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) pro prioritní osu 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 
1.1, 1.2 a 1.3 dle návrhu

- jmenuje členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 3. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK:
	předseda: 	PaedDr. Vratislav Emler (člen Rady a Zastupitelstva Karlovarského
                          	kraje)

2.   1. místopředseda:	Ing. Věra Tomsová (vedoucí odboru investic a grantových schémat)
3.   2. místopředseda: 	Mgr. Monika Šperglová (pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy)
	člen:			Mgr. Eva Kl￭mov￡Eva Klímová (zástupce Řídícího orgánu Ministerstva školství,
                     		mládeže a tělovýchovy ČR)
	člen:			Ing. Jana Bělohoubková (zástupce odboru regionálního rozvoje)
	člen:		PhDr. Filip Lepík (zástupce Odboru školství a tělovýchovy Magistrátu
města Karlovy Vary)
	člen:			Mgr. Světlana Sojková (zástupce Odboru školství a kultury Městského
                             	úřadu Sokolov)
	člen:			Mgr. Zbyněk Syrovátka (zástupce Odboru školství, tělovýchovy 
			a kultury Městského úřadu Cheb)
	člen:			Jana Belblová (zástupce za Úřad práce Karlovy Vary)
	člen:			Mgr. Jan Mraček (zástupce Okresní hospodářské komory Cheb)
	člen:			Bc. Josef Písecký (zástupce Úřadu regionální hospodářské komory
                             	Poohří Sokolov)
	člen: 			Mgr. Helena Plitzová (zástupce Národního institutu pro další vzdělávání)
	člen: 			Mgr. Pavel Janus (zástupce regionálního školství, ředitel střední školy)
	člen:			Mgr. Monika Preňková (zástupce regionálního školství, ředitelka
                             	základní školy)


- jmenuje náhradního člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 3. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK:
náhradní člen:		Bc. Kristýna Lánská (zástupce Řídícího orgánu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR)
Termín kontroly: únor 2011 Zodpovídá: 	Ing. Irena Šteflová, pověřená zastupováním vedoucího odboru investic a grantových 
      		schémat
2. Podpora projektu Vědeckotechnický park – Technopark Klimentov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 596/06/10

- schvaluje uzavření smlouvy o partnerství, vzájemné spolupráci a podpoře projektu Vědeckotechnický park – Technopark Klimentov mezi obchodní společností Klimentovská a.s., se sídlem Klimentov 147, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 28014049, na straně jedné jako společností, a Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary, IČ: 70891168, na straně druhé jako partnerem, jejímž předmětem je dohoda o formě vzájemné spolupráce smluvních stran, která by odpovídajícím způsobem 
a odpovídající měrou umožnila rozvoj partnerství, zejména pak v rámci projektu Vybudování vědeckotechnického parku – Technopark Klimentov, to vše v předloženém znění

Termín kontroly: 8.7.2010

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


3. Jmenování ředitele Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace KK a stanovení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 597/06/10

- jmenuje Mgr. Marcela Fišera do funkce ředitele Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje s účinností od 1.7.2010

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 12.8.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


4. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví pro rok 2010 Západočeské univerzitě v Plzni - Fakultě univerzitních studií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 598/06/10

- bere na vědomí poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 758.858,-- Kč pro Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakultu zdravotnických studií, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 
na úhradu nákladů (osobní náklady, cestovné) spojených s pořádáním kurzu v rámci celoživotního vzdělávání středního zdravotnického personálu, oboru Všeobecná sestra, určeného pro zaměstnance Karlovarské krajské nemocnice a.s.
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 758.858,-- Kč pro Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakultu zdravotnických studií, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň na úhradu nákladů (osobní náklady, cestovné) spojených s pořádáním kurzu v rámci celoživotního vzdělávání středního zdravotnického personálu, oboru Všeobecná sestra, určeného pro zaměstnance Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem 
a Západočeskou univerzitou v Plzni
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


5. Schválení Dohody o změně stavebníka mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 599/06/10
- schvaluje Dohodu o změně stavebníka mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s. za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov, uzavírané mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s. dle návrhu
- pověřuje hejtmana podpisem Dohody o změně stavebníka mezi Karlovarským krajem 
a ČEZ Distribuce, a.s. za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov
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 



