Usnesení z 29. jednání RKK dne 22.7.2010
22.7.2010		Strana 1 (celkem 14)
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 29. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. července 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:04 do 10:09 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel (příchod 09:34 hod.), Ing. Navrátil, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Navrátil	
Omluveni:		PaedDr. Novotný, p. Čermák, Mgr. Borka
Přizvaní:		JUDr. Horák MBA, Mgr. Bc. Kantner, Bc. Lokajíček, Ing. Svobodová
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


1. 	 Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.7.2010		   RK 699/07/10   
  2.     Smlouva o propagaci obchodního jména						    RK 700/07/10
  3.     Rozpočtové změny				   				    RK 701/07/10 
  4.	Financování ostatních osobních nákladů ve školách a školských zařízeních 	    RK 702/07/10
          – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje	
  5.   	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Asociaci	    RK 703/07/10 
nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Karlovy Vary  
  6. 	Schválení úpravy výše odpisů příspěvkové organizace Muzeum Cheb		    RK 704/07/10
  7.	Poskytnutí investičního příspěvku a schválení použití investičního fondu 		    RK 705/07/10
	příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy 
	Vary
  8.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Aplikace modelu CAF 2006“	    RK 706/07/10	- schválení realizace zadávacího řízení
	- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
  9.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Zpráva o činnosti společnosti za rok 2009		     RK 707/07/10 10.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Souhlas s uzavřením podnájemních smluv  		     RK 708/07/10 11.	Změna usnesení „Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení účetní závěrky 		     RK 709/07/10
           a rozdělení výsledku hospodaření – zisku za rok 2009“
12.	Finanční příspěvek na zajištění akce Den národnostních menšin Karlovarského 	     RK 710/07/10	kraje

13.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		     RK 711/07/10	příspěvkovým organizacím
14.	Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období     RK 712/07/10
od 01.01.2010 do 30.06.2010
15.	Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé 	     RK 713/07/10
	na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě 
	chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy 
	katastrálního operátu
16.	Informace o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene od 1.1.2010 	     RK 714/07/10
	do 30.6.2010
17. 	Souhlas s vyhlášením památného stromu na p.p.č. 3279/1 v k. ú. Žlutice		     staženo
18.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková 	     RK 715/07/10
	parcela č. 4085 v k. ú. Aš
19.	Schválení darovací smlouvy mezi Sokolovskou uhelnou a.s. a Karlovarským 	     RK 716/07/10
	krajem
20.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		     RK 717/07/10
	nemocnice a.s. - finanční plán na rok 2010
21.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		     RK 718/07/10
	nemocnice a.s. 
schválení řádné účetní závěrky za rok 2009
rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2009
22.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		     RK 719/07/10
	nemocnice a.s.: Schválení kupní smlouvy na dodavatele dezinfekčních prostředků
23.	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v projektu 	     RK 720/07/10
Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách“
24.	Žádost příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb o úlevu 		     RK 721/07/10
	z povinnosti odvodu a zaplacení penále do rozpočtu Karlovarského kraje
25.	Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola 	     RK 722/07/10
	keramická a sklářská Karlovy Vary
26.	Partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v projektu Vysoké školy 	     RK 723/07/10
	báňské - Technické univerzity Ostrava „Kvantitativní a ekonomická gramotnost 
	jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti“
27a)	Schválení dodatku č. 4 k předpisu rady kraje PR 05/2006 Pravidla pro přípravu 	     RK 724/07/10	a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje	
27b)	Schválení veřejné sbírky								     RK 725/07/10









        Ing. Petr Navrátil v. r.          			                     Ing. Eva Valjentová v. r.
         náměstek hejtmana						        ověřovatel
        Karlovarského kraje






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícími změnami 
a doplněními:

Rozšíření programu o:

bod č. 27 a)	Schválení dodatku č. 4 k předpisu rady kraje PR 05/2006 Pravidla pro přípravu 
a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje	 

bod č. 27 b)	Schválení veřejné sbírky

Staženo z programu:

bod č. 17	Souhlas s vyhlášením památného stromu na p.p.č. 3279/1 v k. ú. Žlutice



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.7.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 699/07/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.7.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

2. Smlouva o propagaci obchodního jména

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 700/07/10

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společností Toužimská stavební společnost, s.r.o. dle návrhu
Termín kontroly: 12.8.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 701/07/10

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 257/2010
 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 24.404,-- Kč na úhradu nájemného, období květen – červenec 2010, na základě uzavřených smluv o nájmu bytů s Městem Sokolov a Habartov. 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. 258/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 126.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování přípravné fáze projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s. Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. připravovaného k realizaci 
a financování v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
 - změna charakteru rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční a zároveň přesun z akce Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. na přípravu nově zařazeného projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary ve výši ± 1.325.544,-- Kč, který bude realizován a financován v rámci IOP, prioritní osa 6.3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 
6.3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví

Rozpočtovou změnu č. 259/2010
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2009 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na rok 2010 (Fond na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji) v celkové výši 927.165,-- Kč na základě schválených bezúročných půjček pro neziskové organizace (rozpis pro jednotlivé organizace je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 260/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.040.901,-- Kč na základě zvýšení odvodu  
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Muzeum Cheb. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny této organizaci jako provozní příspěvek 
na pokrytí přírůstku pořizovací ceny za stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář, který byl zařazen do majetku v prosinci 2009. 

Rozpočtovou změnu č. 261/2010
- přesun rozpočtových prostředků  v rámci Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 40.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje na podporu činnosti – provoz nově vzniklé kanceláře na 2. pololetí roku 2010.

Rozpočtovou změnu č. 262/2010
- přesun rozpočtových prostředků  v rámci Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 30.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro TJ Baník Nové Sedlo na uskutečnění oslav u příležitosti 90. výročí založení tělovýchovné jednoty v Novém Sedle.

Rozpočtovou změnu č. 263/2010
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za období 04 – 06/2010 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce
169.308,17 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, a to:




	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK			                    774,95 Kč
Zvláštní účet zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1	                56.990,87 Kč

	Zvláštní účet rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2                         32.673,47 Kč
	Zvláštní účet další vzdělávání pracovníků škol	OP VK 1.3                       45.259,96 Kč
	Zvláštní účet podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2     33.608,92 Kč
            Celkem                                                                                                      169.308,17  Kč  

Rozpočtovou změnu č. 264/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce  ±  15.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary na podporu účasti studentů na mezinárodní soutěži zubních techniků, která se koná v rámci mezinárodního dentálního veletrhu „Pragodent 2010“ v Praze.

Rozpočtovou změnu č. 265/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 10.612,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Cheb na pokrytí nákladů za žáky navštěvující mateřskou školu mimo obec trvalého pobytu za první pololetí roku 2010.

Rozpočtovou změnu č. 266/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o investiční příspěvek příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary na financování vícenákladů spojených s realizací akce úprava prostor pro školní jídelnu – výdejnu.

Rozpočtovou změnu č. 267/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje - mimořádná úprava rozpisu rozpočtu přímých výdajů v souvislosti s organizačními změnami k datu 1.7.2010 a vyplácením odstupného pro školy a školská zařízení zřizované krajem a obcemi Karlovarského kraje:
	±  859.048,-- Kč ze zrušené Mateřské školy Dalovice, určeno pro nástupnickou organizaci Základní školu Dalovice
± 424.599,-- Kč ze Základní školy Horní Slavkov, Školní 786 z důvodu přesunu školní družiny do organizace Dům dětí a mládeže Horní Slavkov, které je určeno 393.661,-- Kč a 30.938,-- Kč bude uloženo na rezervní položce krajského úřadu 

± 200.000,-- Kč, z toho 190.000,-- Kč z příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázium a střední odborné školy Aš a 10.000,-- Kč z Městského domu dětí a mládeže Mariánské Lázně, určeno na výplatu odstupného pro Základní školu Úšovice Mariánské Lázně ve výši 
123.105,-- Kč a pro Základní školu praktickou a speciální Mariánské Lázně ve výši 76.895,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 268/2010
 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši ± 392.250,-- Kč  k předfinancování výdajů spojených s realizací Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.) financovaného  
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  

Rozpočtovou změnu č. 269/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 143.855,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Úhradu výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“.

Rozpočtovou změnu č. 270/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 125.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu „Veřejné informační služby knihoven na rok 2010“ pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary ve výši 76.000,-- Kč a pro Muzeum Karlovy Vary ve výši 49.000,-- Kč.

Termín kontroly: 2.9.2010

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


4. Financování ostatních osobních nákladů ve školách a školských zařízeních – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 702/07/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci zřizované Karlovarským krajem Domov mládeže a školní jídelna, Klíčova 167, 351 01 Mariánské Lázně, a to na financování odstupného pracovníkům (ostatní osobní náklady) v celkové výši 151.671,-- Kč       

Termín kontroly: 7.10.2010

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Karlovy Vary  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 703/07/10

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku ve výši 40.000,- Kč na podporu činnosti Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje na 2. pololetí roku 2010

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Asociací nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy
Termín kontroly: 2.9.2010 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Schválení úpravy výše odpisů příspěvkové organizace Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 704/07/10

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku o 1.040.901,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Muzeum Cheb na zvýšené náklady na odpisy majetku v roce 2010
- ukládá příspěvkové organizaci Muzeum Cheb odvod z odpisů ve výši 1.041.901,-- Kč do rozpočtu zřizovatele

Termín kontroly: 23.9.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Poskytnutí investičního příspěvku a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 705/07/10

- schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši 200.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary na financování vícenákladů spojených s realizací akce úprava prostor pro školní jídelnu – výdejnu

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary na úpravu prostor pro školní jídelnu – výdejnu do výše 1.000.000,- Kč
Zodpovídá: Ing. Jiří Rezek, ředitel příspěvkové organizace 


8. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Aplikace modelu CAF 2006“
- schválení realizace zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 706/07/10

- 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“
Termín kontroly: 2.9.2010

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


9. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Zpráva o činnosti společnosti za rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 707/07/10

- bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2009
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.



10. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Souhlas s uzavřením podnájemních smluv  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 708/07/10

- souhlasí s uzavřením podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodními společnostmi Raiffeisenbank, a.s. a Evropsko-ruská banka, a.s.
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


11. Změna usnesení „Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření – zisku za rok 2009“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 709/07/10

- mění se text v usnesení č. RK 620/06/10, druhý odstavec, textem: „Schvaluje jako jediný společník 
v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zakladatelské listiny, návrh rozdělení zisku po zdanění za rok 2009 ve výši 4 070 232,- Kč takto:
	část zisku ve výši 20.000,- Kč se převádí na účet 427 „sociální fond“

zbývající část zisku ve výši 4 050 232,- Kč se převádí na účet 428
                      „nerozdělený zisk minulých let“. 
Ostatní části uvedeného usnesení zůstávají beze změny.
Termín kontroly: 2.9.2010 
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


12. Finanční příspěvek na zajištění akce Den národnostních menšin Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 710/07/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku Obci Slovákov ČR, region Karlovy Vary na zajištění akce Den národnostních menšin Karlovarského kraje ve výši 70.000,- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy
Termín kontroly: 7.10.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


13. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 711/07/10

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného dle návrhu

- ukládá zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku dle návrhu
Termín kontroly:  25.11.2010
Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací: Mgr. Hana Jandíková; Ing. Jiří Chum, Mgr. Pavel Janus, Ing. Leoš Horčička, Ing. Michael Rund, Mgr. Hana Švejstilová, Mgr. Hana Marešová, Mgr. Bohuslav Peroutka


14. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 01.01.2010 do 30.06.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 712/07/10

- bere na vědomí informaci o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce uzavřených                       za období od 01.01.2010 do 30.06.2010 na základě působnosti odboru správy majetku dle předloženého návrhu
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru správa majetku


15. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 713/07/10

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

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

16. Informace o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene od 1.1.2010 do 30.6.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 714/07/10

- bere na vědomí informaci o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene k silničním pozemkům od 1.1.2010 do 30.6.2010 dle předloženého soupisu

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


17. Souhlas s vyhlášením památného stromu na p.p.č. 3279/1 v k. ú. Žlutice

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


18. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 4085 v k. ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 715/07/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 4085 o výměře 65 m2 v k. ú. a obci Aš formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností Jäger Markus s.r.o., se sídlem Hranice, Pastviny 169, PSČ 352 01, IČ 26374463, zastoupenou panem Miroslavem Bauerem, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za cenu 20.000,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto parcelu na své úřední desce, 
tj. do 23.8.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Jäger Markus s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

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

Termín kontroly: 11.11.2010

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

19. Schválení darovací smlouvy mezi Sokolovskou uhelnou a.s. a Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 716/07/10

- schvaluje znění darovací smlouvy o poskytnutí daru od Sokolovské uhelné a.s. na úhradu natočení pořadu „Na cestě po Karlovarském kraji“ dle předloženého návrhu

- pověřuje odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracováním	smlouvy

- zplnomocňuje Ing. Evu Valjentovou k podpisu smlouvy

Termín kontroly: 2.9.2010

Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství                      a cestovního ruchu


20. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- finanční plán na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 717/07/10

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- schvaluje finanční plán Karlovarské krajské nemocnice a.s. na rok 2010
Termín kontroly: březen 2011
Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.


21. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- schválení řádné účetní závěrky za rok 2009
- rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 718/07/10

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- bere na vědomí vyjádření a přijatá usnesení dozorčí rady a představenstva společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. k přezkoumání řádné roční účetní závěrky společnosti za rok 2009 a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2009, a to dle zápisu ze 7. zasedání dozorčí rady společnosti ze dne 24.6.2010 a dle zápisu z 11. zasedání představenstva společnosti ze dne 30.6.2010

- schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. za rok 2009

- rozhoduje, že ztráta společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. za rok 2009 ve výši 
– 53.810 tis. Kč bude započtena oproti kapitálovým fondům Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

- bere na vědomí předloženou zprávu nezávislého auditora Ing. Petra Ryneše ze společnosti 
EURO-trend Audit, Praha ze dne 30.4.2010 o ověření účetní závěrky Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2009  

Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.


22. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Schválení kupní smlouvy na dodavatele dezinfekčních prostředků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 719/07/10

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na zajištění dodávek dezinfekčních prostředků 
pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

- projednala a schvaluje, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s. čl. 9, bod 
písm. p) návrh rámcové kupní smlouvy a smlouvy o spolupráci k zajištění dodávek dezinfekčních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Promedica Praha Group, a.s. Juarezova 17, 160 00 Praha 6, IČ: 25099019
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

23. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 720/07/10

- schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“ mezi Karlovarským krajem a firmou ATTEST, s.r.o. dle návrhu za podmínky, že změny, jež jsou předmětem dodatku, budou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedený dodatek k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 2.12.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže  
 a tělovýchovy


24. Žádost příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb o úlevu z povinnosti odvodu 
a zaplacení penále do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 721/07/10

- schvaluje povolit v souladu s ustanovením § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úlevu z povinnosti odvodu 4.768.312,41 Kč včetně penále ve výši 1 promile denně do rozpočtu Karlovarského kraje v plné výši

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s úlevou z povinnosti odvodu a penále 

Termín kontroly: 2.9.2010  

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického


25. Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 722/07/10

- schvaluje poskytnutí odměny Ing. Jiřímu Rezkovi, řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměny 
Termín kontroly: 23.9.2010

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

26. Partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v projektu Vysoké školy báňské 
- Technické univerzity Ostrava „Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta 
ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 723/07/10

- bere na vědomí projekt „Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti“ Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v rámci výzvy č. 15 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na předkládání žádostí individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 

- souhlasí, aby partnerem projektu s finančním příspěvkem byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Vysokou školou báňskou 
- Technickou univerzitou Ostrava a příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb
Termín kontroly: 23.9.2010  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže   
    a tělovýchovy


27a) Schválení dodatku č. 4 k předpisu rady kraje PR 05/2006 Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 724/07/10

- schvaluje dodatek č. 4 k předpisu rady kraje č. PR 05/2006 Pravidla pro přípravu 
a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje dle návrhu

Termín kontroly: 2.9.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


27b) Schválení veřejné sbírky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 725/07/10

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na práce související s obnovou objektu kostela sv. Anny v Chebu, a to z veřejné kulturní akce pořádané Karlovarským krajem dne 14.9.2010 v kostele sv. Anny v Chebu u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví, a s převedením jejího 100 % výtěžku na účet vlastníka kostela, Města Chebu

- ukládá
a) Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zabezpečit organizaci veřejné sbírky a předložit ministerstvu vnitra ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky
b) vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišové založit bankovní účet pro účely této veřejné sbírky

- pověřuje vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišovou podpisem smlouvy o založení bankovního účtu, a to v souladu s usnesením rady kraje 
RK 18/01/05 ze dne 13.1.2005

- zmocňuje hejtmana Karlovarského kraje k provádění všech právních úkonů souvisejících s pořádáním sbírky

Termín kontroly: leden 2011

Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství                     a cestovního ruchu
	        Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického	




