Usnesení z 33. jednání RKK dne 23.8.2010
23.8.2010		Strana 1 (celkem 3)
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 33. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. srpna 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:45 do 10:00 hodin 


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


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

 1.	Revokace usnesení č. RK 776/08/10 ze dne 12.8.2010: Příkazní smlouva 		RK 794/08/10
	mezi Karlovarským krajem a Územní zdravotnickou záchrannou službou 
	Karlovarského kraje v souvislosti s přípravou a realizací stavby: „Sídlo 
	Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“. Pověření 	
	k zajištění přípravy a realizace činností souvisejících se stavbou sídla Územní
	zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a s pořízením informačního 
	systému operačního řízení.
 2.	Rozpočtová změna č. 294/2010							RK 795/08/10
 3.	Darování movitých věcí krajům postiženým povodněmi				RK 796/08/10
	








         PaedDr. Josef Novotný v. r.		                          Ing. Petr Navrátil v. r.
                       hejtman				     		ověřovatel
  Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Václava Larvu
- Ing. Petra Navrátila


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Revokace usnesení č. RK 776/08/10 ze dne 12.8.2010: Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje v souvislosti s přípravou a realizací stavby: „Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“. Pověření k zajištění přípravy a realizace činností souvisejících se stavbou sídla Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a s pořízením informačního systému operačního řízení.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 794/08/10

- zrušuje dále uvedené usnesení č. RK 776/08/10 ze dne 12.8.2010 ve znění:

	schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje v souvislosti s přípravou a realizací stavby: „Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“


	schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje v souvislosti s přípravou 
a realizací stavby: „Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“


- pověřuje vedoucího Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, Bc. Jožu Lokajíčka, aby ve spolupráci s členem Rady Karlovarského kraje, MUDr. Václavem Larvou zajistil veškeré činnosti a podklady související s přípravou a čerpáním finančních prostředků (včetně zpracování žádosti) 
o finanční podporu na projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný v rámci 11. výzvy Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality 
a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, a to tak, aby žádost o finanční podporu mohla být odevzdána dle termínů stanovených touto výzvou

- pověřuje vedoucí Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
Ing. Věru Tomsovou, aby ve spolupráci s náměstkem hejtmana, Mgr. Martinem Havlem zajistila veškeré činnosti a podklady související s přípravou a realizací stavby „Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, která bude financována z úvěrového rámce Karlovarského kraje
Termín kontroly: 11.11.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví




2. Rozpočtová změna č. 294/2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 795/08/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 294/2010
 
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 5.000.000,-- Kč do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění předfinancování investičních výdajů Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 (OP LZZ I.) Finanční prostředky budou použity v rámci křížového financování na rekonstrukci nebytových prostor v objektu SOŠ a SOU Nejdek, Závodu míru 144, Karlovy Vary pro poskytovatele sociální služby Farní charita Karlovy Vary – Sociálně terapeutické dílny.  

Termín kontroly: 7.10.2010

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


3. Darování movitých věcí krajům postiženým povodněmi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 796/08/10

- revokuje usnesení č. 685/07/10 v celém rozsahu

- schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování 80 ks pracovních uniforem hasičského sboru vzor 
PS II v hodnotě 100.000,- Kč Zlínskému kraji dle návrhu

- schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování 80 ks pracovních uniforem hasičského sboru vzor 
PS II v hodnotě 100.000,- Kč Ústeckému kraji dle návrhu

- schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování 80 ks pracovních uniforem hasičského sboru vzor 
PS II v hodnotě 100.000,- Kč Libereckému kraji dle návrhu

- schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování 80 ks pracovních uniforem hasičského sboru vzor 
PS II v hodnotě 100.000,- Kč Olomouckému kraji dle návrhu

- schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování 80 ks pracovních uniforem hasičského sboru vzor 
PS II v hodnotě 100.000,- Kč Plzeňskému kraji dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru kanceláře hejtmana uzavřením darovací smlouvy dle tohoto usnesení 
a zajištěním plnění tohoto usnesení po administrativní a organizační stránce

Termín kontroly: 23.9.2010 

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


