Usnesení z 34. jednání RKK dne 2.9.2010
2.9.2010		Strana 3 (celkem 50)
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 34. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. září 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:03 hod. do 12:17 hod. 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, p. Čermák, Mgr. Borka (do 9:47 hod.), MUDr. Larva, 
Ing. Bradáč, PaedDr. Emler (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 
Omluveni:		Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Ing. Valjentová
Přizvaní:		Bc. Očenášek, Ing. Divišová, Ing. Pospíšil, Ph.D., Ing. Kocmich, Mgr. Malý, 
			Ing. Bělohoubková, Bc. Lokajíček
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.9.2010		   RK 797/09/10

   2.	Poskytnutí daru Souboru písní a tanců DYLEŇ Karlovy Vary			   RK 798/09/10	
3.	Dodatek ke smlouvě č. D 894/2010 o příspěvku z rozpočtu Karlovarského 	   RK 799/09/10
		kraje na věcné vybavení jednotky SDH obce Děpoltovice
   4.	Rozpočtové změny								   RK 800/09/10
   5.	Tisková oprava usnesení č. RK 830/09/09 o schválení rozpočtové změny 		   RK 801/09/10
č. 227/2009
   6.	Tisková oprava usnesení č. RK 731/08/10 o schválení rozpočtové změny 		   RK 802/09/10
č. 293/2010
   7.	Změna usnesení č. RK 790/08/10 ze dne 12.8.2010 – Poskytnutí daru 		   RK 803/09/10
	a darovací smlouva mezi Karlovarským a Libereckým krajem – pomoc 
	v souvislosti s povodněmi 2010
   8.	Poskytnutí nevyužitého čistého výtěžku z veřejné sbírky Muzeu Cheb		   RK 804/09/10
   9.	Žaloba na Mgr. Zuzanu Bartošovou - o vydání bezdůvodného obohacení 		   RK 805/09/10
	s příslušenstvím
 10.	Rozdělení finančních prostředků veřejné sbírky za účelem zmírnění následků 	   RK 806/09/10
	škod způsobených povodněmi v roce 2010
11.	Návrh projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání 		  RK 807/09/10
pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 5a, oblasti podpory 5.1 
 

12.	Schválení „Studií proveditelnosti“ pro jednotlivé body výzvy Integrovaného 	  staženo
	operačního programu  - Výzvy č. 08 na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ 
	a schválení projektu do Výzvy č. 08 IOP vč. navrhovaných podmínek 
	pro poskytnutí dotace a závazný příslib financování
 13.	Schválení investičního příspěvku a schválení převodu finančních prostředků 	  RK 808/09/10
	z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Krajská 
	knihovna Karlovy Vary
 14.	Schválení navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci 	  RK 809/09/10
	Domov pro seniory v Hranicích
15.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace - Hotelová škola, 	 staženo		Mariánské Lázně, Komenského 449
16.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace - Střední odborná 	  RK 810/09/10 
	škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16
17.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 	  RK 811/09/10
	kraje na spolufinancování realizace projektu příspěvkové organizace 
	Gymnázium Ostrov „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ 
	v rámci Operačního programu Životní prostředí
18.	Závěrečná zpráva k projektu „Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“	  RK 812/09/10
19.	Závěrečná zpráva k projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání 	  RK 813/09/10
	manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách 
	Evropské unie“
20.	Program obnovy venkova 2010 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo		  RK 814/09/10
21.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – poskytnutí příspěvku			  RK 815/09/10
22.	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Strategické 	  staženo
	části, Akčního plánu, Realizačního manuálu a příprava vnější průběžné evaluace
23.	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích			  RK 816/09/10
24.	Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál 	  staženo
	Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010
25.	Schválení Kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem 	staženo
	v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov
26.	Projekt „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory 	  staženo
	nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ - realizace projektu 
	a závazný příslib financování k Operačnímu programu Nadnárodní spolupráce  
	Střední Evropa
27.	Prominutí pohledávky za povinným RONAD s.r.o.				  RK 817/09/10
28.	Souhlas Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 		  RK 818/09/10
	Karlovarského kraje s investicemi souvisejícími s provozováním veřejné 
	linkové dopravy za rok 2009 u dopravce Cvinger bus s.r.o.
29.	Finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené 		  RK 819/09/10
s provozem cyklobusů v roce 2010 – schválení kritérií
30.	Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní 		  RK 820/09/10
	dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje uzavřený 
	s dopravcem ČI-DU, spol. s r.o.
31.	Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2010 o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, 	 bez usnesení 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
32.	Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál 	 staženo
	Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010
33.	Schválení Kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem 	  staženo	
	v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov
34.	Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2010 KSÚS KK, p.o.	  RK 821/09/10
35.	Zajištění dat pro datové tržiště pro controlling procesu správy a údržby silnic 	  RK 822/09/10
	Karlovarského kraje realizovaného v rámci projektu „Nákladové účetnictví 
	Karlovarského kraje“

36.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb		  RK 823/09/10
	za 1. pololetí roku 2010
37.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2011			  RK 824/09/10
38.	Zpráva o průběžném plnění projektu „Individuální projekt Karlovarského 	  RK 825/09/10
kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 
2008 – 2012“
39.	Realizace projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, 		  RK 826/09/10
které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt)
40.	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.9.2010		  RK 827/09/10
41.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.9.2010	RK 828/09/10
42.	Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí 	RK 829/09/10 
na II. pololetí roku 2010
43.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje	RK 830/09/10
	 – pozemková parcela č. 3470/37 v k.ú. Aš
44.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 	RK 831/09/10
	pozemkové parcely č. 761/14 v k.ú. Drmoul
45.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 	RK 832/09/10
	pozemkové parcely č. 213/2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
46.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 	RK 833/09/10
	pozemkové parcely č. 390/1 v k.ú. Úšovice
47.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	RK 834/09/10
	parcela č. 405/5 v k.ú. Úšovice
48.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 	RK 835/09/10
	pozemkové parcely č. 761/16 v k.ú. Drmoul
49.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební 	RK 836/09/10
	parcela č. st. 66 včetně všech staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína
50.	Záměr kraje bezúplatně převést a bezúplatně nabýt nemovitosti – části 	RK 837/09/10	
	pozemkových parcel k.ú. Hranice u Aše
51.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 	RK 838/09/10
	Města Horní Slavkov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Horní Slavkov 
	do majetku Karlovarského kraje. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu.
52.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – Zemědělský 	RK 839/09/10
	kolový traktor ZETOR 6718 s čelním nakladačem ve správě příspěvkové 
	organizace Školní statek Cheb
53.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na pozemku 	RK 840/09/10
	p.č. st. 193/2 a pozemek p.č. st. 193/2 v k.ú. Pernink
54.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemkovou 	RK 841/09/10
	parcelu č. 505/7 v k.ú. Dřenice u Chebu
55.	Záměr úplatného nabytí nemovitostí v k.ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví 	staženo
	Karlovarského kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku
56.	Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících 	RK 842/09/10
	s realizací stavby „R6 - Nové Sedlo – Jenišov“
57.	Přijetí daru movitých věcí  - vybavení do Lázní I. od města Karlovy Vary	   	   RK 843/09/10	
58.	Změna usnesení č. RK 683/07/10 - Výjimka z „Pravidel pro správu majetku 	RK 844/09/10
	kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje 
	společnosti „DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení“ k využití 
	pro činnost v sociální oblasti c)
59.	Zrušení usnesení č. RK 682/07/10 - Výjimka z „Pravidel pro správu majetku 	RK 845/09/10
kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje 
společností „DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení k využití 
pro činnost v sociální oblasti b)
60.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 	RK 846/09/10
ve vlastnictví Karlovarského kraje Jaroslavu Dvořákovi
61.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého 	RK 847/09/10
	majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Ladislavu Hájkovi
62.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého 	RK 848/09/10
majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Jitce Žofajové
63.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 	RK 849/09/10
	ve vlastnictví Karlovarského kraje Libuši Meluzínové
64.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 	RK 850/09/10
	ve vlastnictví Karlovarského kraje Radce Mocňákové
65.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 	RK 851/09/10
	ve vlastnictví Karlovarského kraje Renatě Herbové
66.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 	RK 852/09/10
	ve vlastnictví Karlovarského kraje Šárce Tiché
67.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury	RK 853/09/10
68.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 854/09/10
	rezervací a městských památkových zón 2010  
69.	Projekt „Prezentace Karlovarského kraje“ 					   RK 855/09/10	
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy      
4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu 
a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
70.	Zastavení projektu  - Operační program Životního prostředí na akce:		   RK 856/09/10
„Zateplení budovy č. 50 a č. 4 v Nemocnici Karlovy Vary“
„Zateplení budovy C v Nemocnici Cheb“
„Zateplení budovy B a E v Nemocnici Sokolov“
71.	Projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 		    RK 857/09/10
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické 
	záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný v rámci Integrovaného 
	operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, č. výzvy 11,
	prioritní osa 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast 
	podpory 3.4 - služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik  
72.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		    RK 858/09/10
	„Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci 
	stavby na akci: Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského 
	kraje“  
73.	Schválení dofinancování projektu příspěvkové organizace Krajský dětský 	    bez usnesení
	domov pro děti do 3 let – „Zateplování budov Krajského dětského domova 
	pro děti do 3 let“ v rámci Operačního programu Životního prostředí
74.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		    RK 859/09/10 
	nemocnice a.s. – určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2010
75.	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace 		    RK 860/09/10	– Krajský dětský domov pro děti do 3 let
76.	Výkon působnosti jediného akcionáře společností Karlovarská krajská 		   RK 861/09/10
	nemocnice a.s., Údržba silnic Karlovarského kraje a.s. a Letiště Karlovy 
	Vary, s.r.o., a) společný odběr energií
77.	Projekt „Rozhoduji o své kariéře“ příspěvkové organizace Integrovaná 		   RK 862/09/10	
	střední škola Cheb
78.	Projekt „Angličtina pro pedagogy a pracovníky školských zařízení“ 		   RK 863/09/10
	příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
79.	Projekt „Progresivní nástroje při výuce Ekonomie – E-learning a Interaktivita“  	   RK 864/09/10 	příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
80.	Projekt „JUPITER – Informační centrum ISŠTE Sokolov“ příspěvkové		   RK 865/09/10	 
	organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
81.	Projekt „Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků 		   RK 866/09/10
denního, dálkového a individuálního studia“ příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola Ostrov

82.	Projekt „Využití ICT pro výuku na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech“ 		   RK 867/09/10
příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola 
zdravotnická Karlovy Vary
83.	Projekt „Rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu v ZUŠ“ příspěvkové 		   RK 868/09/10
organizace Základní umělecká škola Nová Role
84.	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových 	   staženo	
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
Karlovarským krajem
85.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským 	   RK 869/09/10
krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 
příspěvkové organizace)
86.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské 	RK 870/09/10
	univerzitě v Plzni
87.	Projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy ke zdraví 	RK 871/09/10
a tělesné výchovy“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší 
	odborná škola Cheb
88.	Změna č. 20 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec    	RK 872/09/10    
	Lipová – místní část Palič“
89.	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí 17. a 19. výzva	  RK 873/09/10
90.	Revokace části usnesení č. RK 659/06/10 ze dne 24.6.2010			  RK 874/09/10
	„Vodohospodářské akce podporované z Ministerstva zemědělství ČR  
	a spolufinancování Karlovarským krajem – schválení smluv“
91.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje 	 RK 875/09/10
92.	Založení akciové společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, 	  RK 876/09/10
		a.s.
93a)	Prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím 		  RK 877/09/10
	Carlsbad Convention Bureau, o.p.s., a IPM stars MONGOLIA s.r.o.
93b)	Zpráva o výsledku výběrového řízení na pozice ředitele příspěvkové           	RK 878/09/10	
	organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let a pověření k zastupování 
	ředitele příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let
93c)	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2010.	
	Obec Libá  -  Vodovod Libá - Hůrka, Sorkov, část SO2 – rekonstrukce 
	přívodního řadu pitné vody v obci Libá, část Hůrka. Dodatek č. 1 ke smlouvě 
	o poskytnutí příspěvku na kofinancování Karlovarským kraje    	RK 879/09/10
93d)	Logo - Regionální potravina Karlovarského kraje	RK 880/09/10
93e) 	Schválení plné moci pro Jakuba Pánika, neuvolněného člena Zastupitelstva 	RK 881/09/10
	Karlovarského kraje k zastupování Karlovarského kraje
93f)	Projekt „Modernizace a zlepšování podmínek pro výuku keramických oborů 	RK 882/09/10
	na Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary“ příspěvkové 
	organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary








   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. 93 a)	Prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím Carlsbad Convention Bureau, o.p.s., a IPM stars MONGOLIA s.r.o.

bod č. 93 b)      Zpráva o výsledku výběrového řízení na pozice ředitele příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let a pověření k zastupování ředitele příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let

bod č. 93 c)	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2010. Obec Libá  
		- Vodovod Libá - Hůrka, Sorkov, část SO2 – rekonstrukce přívodního řadu pitné vody 			v obci Libá, část Hůrka. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na
		kofinancování Karlovarským krajem.

bod č. 93 d)	Logo - Regionální potravina Karlovarského kraje

bod č. 93 e) 	Schválení plné moci pro Jakuba Pánika, neuvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje k zastupování Karlovarského kraje

bod č. 93 f)	Projekt „Modernizace a zlepšování podmínek pro výuku keramických oborů na Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary


Staženo z programu:

bod č. 12	Schválení „Studií proveditelnosti“ pro jednotlivé body výzvy Integrovaného
			operačního programu - Výzvy č. 08 na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ 
			a schválení projektu do Výzvy č. 08 IOP vč. navrhovaných podmínek pro poskytnutí
			dotace a závazný příslib financování

bod č. 15	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace - Hotelová škola, 
Mariánské Lázně, Komenského 449	

bod č. 22	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Strategické části,
		Akčního plánu, Realizačního manuálu a příprava vnější průběžné evaluace

bod č. 24	Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál
			Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010

bod č. 25	Schválení Kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem v rámci
			projektu Dopravní terminál Sokolov 
bod č. 32	Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010

bod č. 33	Schválení Kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov

bod č. 55         	Záměr úplatného nabytí nemovitostí v k.ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví
			Karlovarského 	kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku

bod č. 84	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových
		organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským
		krajem


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.9.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 797/09/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.9.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí daru Souboru písní a tanců DYLEŇ Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 798/09/10

- souhlasí s udělením daru ve výši 20 000,- Kč Souboru písní a tanců DYLEŇ Karlovy Vary na pořádání 15. Karlovarského folklorního festivalu
Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Dodatek ke smlouvě č. D 894/2010 o příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení jednotky SDH obce Děpoltovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 799/09/10

- schvaluje dodatek ke smlouvě č. D 894/201 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení jednotky SDH obce Děpoltovice

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, pověřen k zastupování vedoucího odboru krizového řízení


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 800/09/10

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 295/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 28.018,30 Kč (1.156,93 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Solární škola – regionální výukové středisko OZE, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 296/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 18.060,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za II. čtvrtletí roku 2010 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 297/2010
- přesun rozpočtových prostředků  v rámci Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 170.000,-- Kč z neinvestičních na investiční na úhradu terénních úprav v areálu krajského úřadu, které jsou součástí investičních výdajů

Rozpočtovou změnu č. 298/2010
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 6.240,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na výrobu a montáž informačního plakátu o přípravě projektu Karlovarského kraje Dopravní terminál Cheb, který je připravován k realizaci a financování v rámci  ROP NUTS II. Severozápad 
pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 299/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 50.000,-- Kč pro společnost ProMancus, o.p.s. na projekt „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“, a to na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 766/08/10 ze dne 12.8.2010

Rozpočtovou změnu č. 300/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 800.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nutných nákladů spojených s havarijním stavem
Císařských lázní. 

Rozpočtovou změnu č. 301/2010
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 
ve výši 500.000,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Karlovarského kraje k realizaci akce Regionální potravina Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 302/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 3.800.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Perninku na akci „Modernizace koupelen a hygienických vybavení 1. etapa – pavilon A, 2. etapa – pavilon B.“ 

Rozpočtovou změnu č. 303/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 278.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii výtvarného umění v Chebu na navýšení provozního příspěvku na úhradu osobních nákladů. 

Rozpočtovou změnu č. 304/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 100.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro organizaci Aeroklub Toužim na zajištění sportovní akce „Mistrovství Evropy v akrobacii letadel EAC 2010“.

Rozpočtovou změnu č. 305/2010
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje o částku 150.000,-- 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. 306/2010
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 200.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2010 pro jednotlivé příjemce (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).   

Rozpočtovou změnu č. 307/2010
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.315.812,24 Kč z titulu přijetí 3. 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 ± 392.250,-- Kč, které byly poskytnuty z rezervy odboru na výdaje spojené s přípravou 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 ± 176.800,-- Kč 
        
Termín plnění: 7.10.2010

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


5. Tisková oprava usnesení č. RK 830/09/09 o schválení rozpočtové změny č. 227/2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 801/09/10

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 830/09/09 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 227/2009, a to tak, že se vypouští slova „na přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku“ a místo nich se vkládá „jako dotace do investičního fondu organizace na akci“, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

Rozpočtovou změnu č. 227/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.604.607,-- Kč. Jedná se o zapojení vrácených finančních prostředků v roce 2009 z investiční akce z roku 2008 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, jako dotace do investičního fondu organizace na akci „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“.
Další text usnesení se nemění.
Zodpovídá: Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


6. Tisková oprava usnesení č. RK 731/08/10 o schválení rozpočtové změny č. 293/2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 802/09/10

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 731/08/10 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 293/2010, a to tak, že se doplňují slova pro Město Liberec a Město Frýdlant, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

Rozpočtovou změnu  č. 293/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 182.204,- Kč na nákup čisticích prostředků a úklidového nářadí jako dar Libereckému kraji pro Město Liberec a Město Frýdlant v souvislosti s povodněmi 2010

Další text usnesení se nemění.
Zodpovídá: Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


7. Změna usnesení č. RK 790/08/10 ze dne 12.8.2010 – Poskytnutí daru a darovací smlouva mezi Karlovarským a Libereckým krajem – pomoc v souvislosti s povodněmi 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 803/09/10

- mění usnesení č. RK 790/08/10 ze dne 12.8.2010  

Původní znění:
	schvaluje poskytnutí daru formou čisticích prostředků a nářadí v celkové výši 182.204,- Kč a darovací smlouvu mezi Karlovarským a Libereckým krajem na tyto prostředky jako pomoc v souvislosti s povodněmi 2010
	

Nové znění:
	schvaluje poskytnutí věcných darů formou čisticích prostředků a nářadí ve výši 91.102,- Kč pro Město Liberec a ve výši 91.102,- Kč pro Město Frýdlant a darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, Městem Liberec a Městem Frýdlant na tyto prostředky jako pomoc v souvislosti s povodněmi 2010


Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Poskytnutí nevyužitého čistého výtěžku z veřejné sbírky Muzeu Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 804/09/10

- schvaluje poskytnutí nevyužitého čistého výtěžku z veřejné sbírky ve výši 8.905,10 Kč Chebskému muzeu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, IČ: 00 074 276, se sídlem Cheb, nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 493/4, na restaurování souboru slonovinových řezeb význačných osobností 17. stol. 
z tzv. Hallwichovy sbírky, CES CHM/001-12-28/039001
Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního


9. Žaloba na Mgr. Zuzanu Bartošovou - o vydání bezdůvodného obohacení s příslušenstvím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 805/09/10

- schvaluje podání žaloby na Mgr. Zuzanu Bartošovou o vydání bezdůvodného obohacení 
s příslušenstvím

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního


10. Rozdělení finančních prostředků veřejné sbírky za účelem zmírnění následků škod způsobených povodněmi v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 806/09/10

- schvaluje, že rozdělení finančních prostředků veřejné sbírky získaných k datu 5. září 2010, zajistí v postižené oblasti přímo na místě pan Miloslav Čermák, náměstek hejtmana, a to formou daru občanům postiženým povodněmi, nejvýše však do částky 100 tisíc Kč v jednotlivých případech

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí daru na zmírnění následků škod způsobených povodněmi v roce 2010 

- pověřuje pana Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana, uzavíráním a podpisem darovacích smluv 
a zajištěním předání finančním prostředků občanům postiženým povodněmi, a to přímo v postižených oblastech
Termín kontroly: leden 2011
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


11. Návrh projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 5a, oblasti podpory 5.1 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 807/09/10

- schvaluje předložený dokument: „Návrh projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje na období 2010 – 2011 v Prioritní ose 5a, oblasti podpory 5.1“ dle návrhu  

- schvaluje návrh rozpočtu uvedeného projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje na období 2010 – 2011 v Prioritní ose 5a, oblasti podpory 5.1 dle návrhu

- schvaluje záměr kraje podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 5a, oblasti podpory 5.1

- ukládá odboru investic a grantových schémat předložit žádost o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 5a, oblasti podpory 5.1 v rámci vyhlášené výzvy Zprostředkujícím subjektům Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – krajům

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím odboru investic a grantových schémat
Termín kontroly: 11.11.2010 Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

12. Schválení „Studií proveditelnosti“ pro jednotlivé body výzvy Integrovaného operačního programu  - Výzvy č. 08 na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ a schválení projektu 
do Výzvy č. 08 IOP vč. navrhovaných podmínek pro poskytnutí dotace a závazný příslib financování

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


13. Schválení investičního příspěvku a schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 808/09/10

- schvaluje investiční příspěvek ve výši 550.000,-- Kč na akci „Serverová infrastruktura informačních systémů v Krajské knihovně Karlovy Vary“ pro příspěvkovou organizaci Krajská knihovna Karlovy Vary

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 300.000,-- Kč z fondu rezervního do fondu investičního příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 300.000,-- Kč příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary na akci „Serverová infrastruktura informačních systémů v Krajské knihovně Karlovy Vary“ 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


14. Schválení navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory 
v Hranicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 809/09/10

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 250.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Hranicích na opravu havarijního stavu střechy v části objektu 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru




15. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace - Hotelová škola, Mariánské Lázně, Komenského 449

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


16. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace - Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 810/09/10

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborné školy stavební Karlovy Vary k financování výměny výplní okenních otvorů na budově mládeže v předpokládané výši 
cca 800.000,- Kč
Zodpovídá: Mgr. Michal Vachovec, ředitel příspěvkové organizace


17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 811/09/10

- souhlasí se změnou určení charakteru části finančního příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ ve výši 300.000,- Kč z investičního na neinvestiční včetně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu charakteru části příspěvku včetně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dle návrhu

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

Termín kontroly: 21.10.2010 

Zodpovídá: Mgr. Milan Martinek, ředitel příspěvkové organizace 


18. Závěrečná zpráva k projektu „ Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 812/09/10

- schvaluje závěrečnou zprávu k projektu „ Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“ 

Termín kontroly: 21.10.2010

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


19. Závěrečná zpráva k projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 813/09/10

- schvaluje závěrečnou zprávu k projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“

Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


20. Program obnovy venkova 2010 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 814/09/10

- souhlasí s  navrženým přerozdělením finančních prostředků  v rámci II. kola Programu obnovy venkova pro rok 2010 s připomínkou uvedenou v zápise

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 11.11.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


21. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – poskytnutí příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 815/09/10

- souhlasí s předloženým návrhem na poskytnutí příspěvku Mikroregionu Sokolov - východ v rámci Projektu Partnerství pro budoucnost 3 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 11.11.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


22. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Strategické části, Akčního plánu, Realizačního manuálu a příprava vnější průběžné evaluace

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


23. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 816/09/10

- souhlasí  
	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek mikroregionu  MAS 21, o. p. s. v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 331/2010

se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Krajková v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 665/2010
se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Ovesné Kladruby v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 667/2010

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 11.11.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


24. Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


25. Schválení Kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


26. Projekt „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ - realizace projektu a závazný příslib financování k Operačnímu programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


27. Prominutí pohledávky za povinným RONAD s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 817/09/10

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky za povinným RONAD s.r.o., se sídlem Praha 10, Švehlova 36, č.p. 1362, PSČ 102 00, IČ 270 67 696, ve výši 3.000,- Kč

Termín kontroly: 21.10.2010

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


28. Souhlas Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje 
s investicemi souvisejícími s provozováním veřejné linkové dopravy za rok 2009 u dopravce Cvinger bus s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 818/09/10
- bere na vědomí předložený materiál

- souhlasí s navrženým postupem dopravního úřadu, Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci schválení investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy za rok 2009 u dopravce Cvinger bus s.r.o.

Termín kontroly: 21.10.2010

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


29. Finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2010 – schválení kritérií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 819/09/10

- schvaluje kritéria pro finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2010

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

30. Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje uzavřený s dopravcem ČI-DU, spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje 
usnesením č. RK 820/09/10

- schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem ČI-DU, spol. s r.o. dle návrhu

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


31. Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2010 o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


32. Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


33. Schválení Kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.




34. Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2010 KSÚS KK, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 821/09/10

- souhlasí s tím, aby auditorské ověření roční uzávěrky Krajské správy a údržby silnic  Karlovarského kraje, p.o., za účetní období roku 2010 a vydání zprávy o auditu včetně výroku provedl 
Ing. Jaroslav Petera, Karlovy Vary, IČO 41660889

Termín kontroly: únor 2011

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


35. Zajištění dat pro datové tržiště pro controlling procesu správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovaného v rámci projektu „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 822/09/10

- ukládá řediteli organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Ing. Martinu Leichterovi zabezpečit data potřebná k provozu datového tržiště pro controlling procesu správy a údržby silnic Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 25.11.2010

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


36. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za 1. pololetí roku 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 823/09/10

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2010 v částkách 
dle návrhu

Termín kontroly: 25.11.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


37. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 824/09/10

- souhlasí se Zásadami pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2011 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Zásady pro poskytování příspěvků 
na sociální služby v roce 2011
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


38. Zpráva o průběžném plnění projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 825/09/10

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ ke dni 31.7.2010 

Termín kontroly: září 2011

Zodpovídá: 		Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí                     
      	 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 	Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


39. Realizace projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 826/09/10

- souhlasí s realizací projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt), s finančním krytím projektu, předběžným harmonogramem, aktivitami a indikátory projektu dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt), s finančním krytím projektu, předběžným harmonogramem, aktivitami a indikátory projektu dle návrhu
Termín kontroly: 2.12.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

40. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.9.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 827/09/10

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.9.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


41. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.9.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 828/09/10
- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.9.2010:

Návrh  programu:

A.	Volba návrhové komise
B.	Volba ověřovatelů zápisu
  C.	Schválení programu jednání

1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.9.2010
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 16.9.2010
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.    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na 	 	            spolufinancování realizace projektu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov „Dodatečné 	 zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
7.	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství – stav k 31.8.2010
8.	Informace o dotacích ve školství od ledna do srpna 2010
9.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010
10.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov
11.	Projekt „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken - objekt Na Hrázi 1“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
12.	Schválení „Strategie Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu“ a schválení projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“ a jeho finančního krytí
13.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání - změna sídla
14.	Závěrečná zpráva k projektu „Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“
15.	Závěrečná zpráva k projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“
16.	Návrh na vydání Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
17.	Projekt „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ - realizace projektu a závazný příslib financování k Operačnímu programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa
18.	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Strategické části, Akčního plánu 
a Realizačního manuálu 
19.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – poskytnutí příspěvku
20.	Program obnovy venkova 2010 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo
21.	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
22.	Schválení záměru projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“
23.	Schválení Kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov
24.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
25.	Půjčky z Fondu pro mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje
26.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2011
27.	Realizace projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt)
28.	Rezignace a nová volba člena Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
29.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Těšetice 
u Bochova
30.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Horní Slavkov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Horní Slavkov do majetku Karlovarského kraje
31.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Sokolov 
a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Sokolov do majetku Karlovarského kraje
32.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Boží Dar 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Boží Dar do majetku Karlovarského kraje
33.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 3313/2 a pozemková parcela č. 3313/3 v k.ú. Karlovy Vary
34.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 890/1 
v k.ú. Vahaneč
35.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely a část stavby silnice č. III/21327 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Slatina u Františkových Lázní
36.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1648/3, č. 1648/4 
a č. 1648/5 v k.ú. Rotava
37.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 167/5 
v k.ú. Podhoří u Chebu
38.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 4085 v k.ú. Aš
39.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 150 
v k.ú. Andělská Hora
40.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na pozemku p.č. st. 193/2 
a pozemek p.č. st. 193/2 v k.ú. Pernink
41.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1552/1 a 1552/5, obě v k.ú. Toužim
42.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 384/11 v k.ú. Pomezí nad Ohří – PF ČR
43.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 465/5 
a č. 465/6 v k.ú. Olšová Vrata
44.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 174/14 v k.ú. Poseč
45.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 2029/21 v k.ú. Otročín
46.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 761/14 v k.ú. Drmoul
47.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 761/16 v k.ú. Drmoul
48.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcela č. st. 66 včetně všech staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína
49.	Záměr nabytí nemovitostí v k.ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku
50.	Změna části usnesení č. ZK 235/09/09 ze dne 17.9.2009 – Úplatné nabytí nemovitosti 
do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 4024/29 v k.ú. Sokolov
51.	Zrušení usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 a č. ZK 97/04/07 ze dne 19.4.2007 a schválení majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu 
ev. č. 209-018“ dle nové žádosti
52.	Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Lesy ČR, s.p. – k.ú. Pstruží u Merklína
53.	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2010 
– žádost Města Cheb o prodloužení termínu k dodání souhrnného přehledu (žádosti o příspěvek)
54.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2010
55.	Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4“ 
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu


56.	Projekt „Česko – bavorský geopark“ 
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu
57.	Projekt „Prezentace Karlovarského kraje“ 
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
58.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2010
59.	Projekt „Česko – bavorský geopark“ - úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1600 v k.ú. Čistá u Rovné 
60.	Projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie 
pro příjem tísňového volání střediska Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, financovaný v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, č. výzvy 11, prioritní osa 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik  
	ZZSnížení energetickéhosskjhsdaoschválení podání žádosti + žadatele o finanční podporu

schválení celkových výdajů projektu
	schválení předfinancování projektu
	schválení spolufinancování projektu
61.	Schválení dofinancování projektu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let  
– „Zateplování budov Krajského dětského domova pro děti do 3 let“ v rámci Operačního programu Životního prostředí
62.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni
63.	Projekt „Více vědět a umět, lépe se uplatnit“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
64.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)
65. 	 	Změna č. 18 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Bublava“
66.	Změna č. 19 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Hroznětín – levý břeh řeky Bystřice“
67.	 	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
68.	Založení akciové společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
69.	 Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2010 Obec Libá  -  Vodovod Libá 
 - Hůrka, Sorkov, část SO2 – rekonstrukce přívodního řadu pitné vody v obci Libá, část Hůrka 
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na kofinancování Karlovarským krajem
70.     Logo - Regionální potravina Karlovarského kraje

71.		Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 

72.     Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí






42. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí na II. pololetí roku 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 829/09/10

- schvaluje plán práce Komise pro životní prostředí na II. pololetí roku 2010

Zodpovídá: RNDr. Pavel Vanoušek, předseda komise


43. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 3470/37 v k.ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 830/09/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 3470/37 o výměře 2185 m2 v k.ú. a obci Aš formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), 
a Městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce, tj. do 4.10.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Aš 

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

- 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: 16.12.2010

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


44. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 761/14 v k.ú. Drmoul

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 831/09/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 761/14 o výměře 10758 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 788-103/2009 z původní pozemkové parcely č. 761/14 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2048/89  v k.ú. a obci Drmoul, formou kupní smlouvy mezi Zemědělským družstvem „Rozvoj“, se sídlem v Trstěnicích, Trstěnice 1, PSČ 353 01, IČ 00116084, zastoupeným Ing. Göranem Wohlrabem, předsedou představenstva (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 4.195.620,-Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Zemědělského družstva „Rozvoj“ do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy, dle návrhu


- 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:  16.12.2010

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


45. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 213/2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 832/09/10

- projednala úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 213/2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. znovu zahájit jednání 
o výkupu části pozemkové parcely č. 213/2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní za účelem snížení kupní ceny

Termín kontroly: 21.10.2010

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


46. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 390/1 v k.ú. Úšovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 833/09/10

- projednala úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 390/1 v k.ú. Úšovice

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. znovu zahájit jednání 
o výkupu části pozemkové parcely č. 390/1 v k.ú. Úšovice za účelem snížení kupní ceny

Termín kontroly: 21.10.2010

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


47. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 405/5 v k.ú. Úšovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 834/09/10

- projednala úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela 
č. 405/5 v k.ú. Úšovice

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. znovu zahájit jednání 
o výkupu části pozemkové parcely č. 405/5 v k.ú. Úšovice za účelem snížení kupní ceny
Termín kontroly: 21.10.2010

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


48. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 761/16 v k.ú. Drmoul

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 835/09/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 761/16, které byly odděleny geometrickým plánem č. 788-103/2009 a označeny novými parcelními čísly jako pozemkové parcely č. 2048/90 o výměře 3230 m2, č. 2048/91 o výměře 322 m2, 
č. 2048/92 o výměře 739 m2, č. 761/26 o výměře 2974 m2 a č. 761/27 o výměře 143 m2,  v k.ú. a obci Drmoul, formou kupní smlouvy mezi panem Bohumilem Dörflem, trvale bytem Liberec, Zahradní 545, PSČ 460 01 a panem Vladimírem Dörflem, trvale bytem Liberec, Puškinova 313/3, PSČ 460 08 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.889.120,- Kč, 
a tím převést předmětné nemovitosti z podílového spoluvlastnictví pana Bohumila Dörfla (1/2) a pana Vladimíra Dörfla (1/2) do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy, dle návrhu

- 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: 16.12.2010

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


49. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcela č. st. 66 včetně všech staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 836/09/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí objektu bez čp/če na stavební parcele č. st. 66 a stavební parcely č. st. 66 o výměře 774 m2, včetně všech vedlejších staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína, formou kupní smlouvy mezi manželi panem Janem Rózsou a paní Naděždou Rozsovou, trvale bytem Merklín 165,  PSČ 362 34 Merklín (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.685.040,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Rozsových do vlastnictví Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy, dle návrhu

- 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: 16.12.2010

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


50. Záměr kraje bezúplatně převést a bezúplatně nabýt nemovitosti – části pozemkových parcel k.ú. Hranice u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 837/09/10

- schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 2012/1 oddělené GP č. 871-6181/2009 a GP č. 812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem jako 2012/9 o výměře 3901 m2, části pozemkové parcely č. 2012/4 oddělené 
GP č. 812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem jako p.p.č. 2012/7 o výměře 231 m2 a st.p.č. 927 o výměře 175 m2  vč. objektu bez č.p. /č.e.( zemědělská stavba) na st.p.č. 927, vše v k.ú. Hranice 
u Aše, v obci Hranice, okrese Cheb formou Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné), a Zbyňkem Muškou, trvale bytem Údolní 309, 351 24 Hranice (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 4.10.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví  Zbyňka Mušky 

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely p.p.č. 1868/3 oddělené geometrickým plánem č.812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem, jako p.p.č. 1868/4 o výměře 1032 m2, dále části pozemkové parcely p.p.č. 3898 oddělené geometrickým plánem č. 812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem 3898/2 o výměře 197 m2 formou Darovací smlouvy mezi Zbyňkem Muškou, trvale bytem Údolní 309, 351 24 Hranice (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Zbyňka Mušky do vlastnictví Karlovarského kraje 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely p.p.č. 1890 oddělené geometrickým plánem č. 812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem 1890/2 o výměře 1 m2, části pozemkové parcely p.p.č.  2008 oddělené geometrickým plánem č.812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem jako p.p.č. 2008/2 o výměře 3057 m2, části pozemkové parcely p.p.č 3863/3 oddělené geometrickým plánem č. 812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem p.p.č. 3863/5 o výměře 20 m2  formou Darovací smlouvy mezi Františkem Muškou, trvale bytem Krásňany 714, 351 24 Hranice (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem
zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací  (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Františka Mušky do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Domova pro seniory v Hranicích, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 11.11.2010

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



51. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Horní Slavkov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Horní Slavkov do majetku Karlovarského kraje. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 838/09/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod objektu č.p. 661 na pozemku p.č. st. 963, pozemek p.č. st. 963 o výměře 441 m2, vše v k.ú. Horní Slavkov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov (jako dárce na straně jedné), a Městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, 
IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Horní Slavkov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.č. st. 2780 
o výměře 56 m2, pozemku p.č. 2533/43 o výměře 1103 m2, pozemku p.č. 2533/173 o výměře 154 m2, vše v k.ú. Horní Slavkov, formou darovací smlouvy mezi Městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Horní Slavkov 
do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Dětského domovem Horní Slavkov, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

- souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Stavební úpravy Dětského domova Horní Slavkov“ mezi Karlovarským krajem (jako stavebníkem) a Městem Horní Slavkov (jako vlastníkem pozemků)

- ukládá vedoucímu Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje  uzavřít smlouvu 
o právu provést stavbu „Stavební úpravy Dětského domova Horní Slavkov“ mezi Karlovarským krajem (jako stavebníkem) a Městem Horní Slavkov (jako vlastníkem pozemků)

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel Dětského domova a mateřské školy Horní Slavkov, p.o.    


52. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – Zemědělský kolový traktor ZETOR  6718 s čelním nakladačem ve správě příspěvkové organizace Školní statek Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 839/09/10

- schvaluje prodej movitého majetku, Zemědělský kolový traktor Zetor 6718 s čelním nakladačem, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Školním statkem Cheb, příspěvkovou organizací, jako prodávajícím na jedné straně a fyzickou nepodnikající osobou panem Stanislavem Divišem, bytem Kokořov 24, 335 01 Nepomuk, jako kupujícím na straně druhé, za celkovou cenu 21.000,- Kč a tím se převede movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby. Finanční prostředky ve výši 21.000,- Kč získané prodejem zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizaci. 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Ing. Leoši Horčičkovi uzavřít kupní smlouvu
 
Termín kontroly: 11.11.2010
Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku Cheb


53. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na pozemku p.č. st.193/2 
a pozemek p.č. st.193/2 v k.ú. Pernink

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 840/09/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej garáže bez čp/če  
na pozemku p.č. st. 193/2, pozemku p.č. 193/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
27 m2, vše v k.ú. Pernink, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a MUDr. Janem Pazdiorou, bytem Střední 77, Pernink (jako kupující na straně druhé), 
za cenu 25.000,-- Kč + 2.450,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč za správní poplatek 
za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 27.950,--Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku MUDr. Jana Pazdiory, s tím, že kupující poskytne 
1 parkovací místo pro sanitní vůz Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřit ho podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.12.2010

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


54. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemkovou parcelu č. 505/7 v k.ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 841/09/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 505/7 o výměře 229 m2, v k.ú. Dřenice u Chebu, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem (jako prodávající na straně jedné), a paní Blankou Kratochvílovou, trvale bytem Valdštejnova 54, Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 61.740,- Kč + 2.200,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 
64.440,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 4.10.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Blanky Kratochvílové

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

Termín kontroly: 16.12.2010

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





55. Záměr úplatného nabytí nemovitostí v k.ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


56. Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 - Nové Sedlo – Jenišov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 842/09/10

- souhlasí s uzavřením smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 – Nové Sedlo – Jenišov“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
Praha 4, PSČ 145 05, IČ 65993390 (na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (na straně druhé)

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 – Nové Sedlo – Jenišov“ a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.12.2010

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


57. Přijetí daru  movitých  věcí  - vybavení do Lázní I od města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 843/09/10

- schvaluje přijetí daru movitých věcí, které jsou vybavením objektu Lázní I, formou darovací smlouvy mezi Městem Karlovy Vary (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem (jako obdarovaný na straně druhé), v celkové částce 580.400,- Kč

- schvaluje uzavření darovací smlouvy, dle návrhu

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje PaedDr. Josefu Novotnému podepsat darovací smlouvu mezi Městem Karlovy Vary (jako dárce) a Karlovarským krajem (jako obdarovaný)

Termín kontroly: 25.11.2010 

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


58. Změna usnesení č. RK 683/07/10 - Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti „DOLMEN, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení“ k využití pro činnost  v sociální oblasti c)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 844/09/10

Původní znění usnesení: 

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Radošově, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených Karlovarským krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 37.893,64 Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace společnosti DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení k využití pro zajištění sociální služby chráněné bydlení formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a DOLMEN, o.p.s. Agenturou pro chráněné bydlení

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a společností DOLMEN, o.p.s. Agenturou pro chráněné bydlení

Nové znění usnesení: 

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Radošově, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených Karlovarským krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 17.636,26 Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace společnosti DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení k využití pro zajištění sociální služby chráněné bydlení formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a DOLMEN, o.p.s. Agenturou pro chráněné bydlení

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem zastoupeným příspěvkovou organizací a společností DOLMEN, o.p.s. Agenturou pro chráněné bydlení

Termín kontroly: 2.12.2010
	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


59. Zrušení usnesení č. RK 682/07/10 - Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společností „DOLMEN, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení k využití pro činnost  v sociální oblasti b)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 845/09/10

- ruší usnesení č. RK 682/07/10 ze dne 8.7.2010 v úplném znění

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


60. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Jaroslavu Dvořákovi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 846/09/10

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Radošově, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 10.452,48 Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Jaroslavu Dvořákovi, zastoupenému opatrovnicí Věrou Dvořákovou formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje 
a Jaroslavem Dvořákem, zastoupeným opatrovnicí Věrou Dvořákovou

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Jaroslavem Dvořákem, zastoupeným opatrovnicí Věrou Dvořákovou

Termín kontroly: 2.12.2010
	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


61. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Ladislavu Hájkovi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 847/09/10

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Radošově, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 9.804,90 Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Ladislavu Hájkovi, zastoupenému opatrovnicí Alenou Průšovou, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje 
a Ladislavem Hájkem, zastoupeným opatrovnicí Alenou Průšovou

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Ladislavem Hájkem, zastoupeným Alenou Průšovou

Termín kontroly: 2.12.2010
	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


62. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Jitce Žofajové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 848/09/10

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem
- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 6.523,- Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace Jitce Žofajové, zastoupené opatrovnicí Jiřinou Žofajovou, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a Jitkou Žofajovou, zastoupenou opatrovnicí Jiřinou Žofajovou

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Jitkou Žofajovou, zastoupenou opatrovnicí Jiřinou Žofajovou
 
Termín kontroly: 2.12.2010
	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


63. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Libuši Meluzínové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 849/09/10

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 5.373,- Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace Libuši Meluzínové, zastoupené opatrovnicí Boženou Richterovou, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje 
a Libuší Meluzínovou, zastoupenou opatrovnicí Boženou Richterovou

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižení v Lubech, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Libuší Meluzínovou, zastoupenou opatrovnicí Boženou Richterovou

Termín kontroly: 2.12.2010

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


64. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Radce Mocňákové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 850/09/10

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 27.203,- Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace Radce Mocňákové, zastoupené opatrovnicí Lenkou Rutrichovou, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje 
a Radkou Mocňákovou, zastoupenou opatrovnicí Lenkou Rutrichovou

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Radkou Mocňákovou, zastoupenou opatrovnicí Lenkou Rutrichovou

Termín kontroly: 2.12.2010
	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


65. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Renatě Herbové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 851/09/10

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem
 
- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 8.643,- Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace Renatě Herbové, zastoupené opatrovnicí Jiřinou Strnadovou, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a Renatou Herbovou, zastoupenou opatrovnicí Jiřinou Strnadovou

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Renatou Herbovou, zastoupenou opatrovnicí Jiřinou Strnadovou

Termín kontroly: 2.12.2010
	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


66. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Šárce Tiché

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 852/09/10

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 8.133,- Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižení v Lubech, příspěvková organizace Šárce Tiché, zastoupené opatrovnicí Lenkou Lörinczovou, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a Šárkou Tichou, zastoupenou opatrovnicí Lenkou Lörinczovou

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižení v Lubech, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Šárkou Tichou, zastoupenou opatrovnicí Lenkou Lörinczovou

Termín kontroly: 2.12.2010
	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


67. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 853/09/10

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí roku 2010 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 11.11.2010

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

68. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2010  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 854/09/10

- 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 celkové výši  1 752 639, 00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Cheb
1 352 639,00 Kč
Cheb, hrad
Obnova barokních městských hradeb – III. etapa 
Město Karlovy Vary
400 000,00 Kč
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda
Výmalba podhledu (stropu) 
Termín kontroly: 2.12.2010
Zodpovídá: 	Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
		a cestovního ruchu





69. Projekt „Prezentace Karlovarského kraje“ 
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů 	cestovního ruchu
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 855/09/10

- souhlasí 
	s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Prezentace Karlovarského kraje“

s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Prezentace Karlovarského kraje“ 
ve výši 11 790 000,00 Kč
	s předfinancováním projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 
11 790 000,00 Kč (100 %)
	se spolufinancováním projektu ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je  
884 250,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  
	se závazným příslibem financování na realizaci projektu „Prezentace Karlovarského kraje“
g)	se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu 
a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- jmenuje Ing. Martina Pospíšila Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu, vedoucím projektu „Prezentace kulturního dědictví kraje“

- pověřuje 
a)	PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv
b)	Ing. Martina Pospíšila Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 na projekt „Prezentace Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)	předfinancování projektu „Prezentace Karlovarského kraje“ ve výši 11 790 000,00 Kč, 
to je 100% celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je 884 250,00 Kč
b)  	podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby 
a rozvoje produktů cestovního ruchu na akci „Prezentace Karlovarského kraje“
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Prezentace Karlovarského kraje“ 
	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

jmenování Ing. Martina Pospíšila Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, vedoucím projektu „Prezentace Karlovarského kraje“
pověření PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti 
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv
g)	pověření Ing. Martina Pospíšila Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, předložit žádost o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 na projekt „Prezentace kulturního dědictví kraje“
h)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Termín kontroly: únor 2011

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


70. Zastavení projektu  - Operační program Životního prostředí na akce:
„Zateplení budovy č. 50 a č. 4 v Nemocnici Karlovy Vary“
„Zateplení budovy C v Nemocnici Cheb“
„Zateplení budovy B a E v Nemocnici Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 856/09/10

- projednala rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí k projektům „Zateplení budovy č. 50 a č. 4 v Nemocnici Karlovy Vary“, „Zateplení budovy C v Nemocnici Cheb“, „Zateplení budovy B a E v Nemocnici Sokolov“ a vzhledem z rozhodnutí plynoucí vysoké finanční spoluúčasti Karlovarského kraje na těchto projektech rozhoduje, že Karlovarský kraj nebude čerpat finanční prostředky v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí na projekty:  „Zateplení budovy č. 50 a č. 4 v Nemocnici Karlovy Vary“, „Zateplení budovy C v Nemocnici Cheb“, „Zateplení budovy B a E v Nemocnici Sokolov“

Termín kontroly: únor 2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


71. Projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, č. výzvy 11, prioritní osa 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 
3.4 - služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 857/09/10

- projednala informace o projektu: „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit, že žadatelem o dotaci pro projekt: „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání
Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 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 bude Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt: „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 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 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného podpisem 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“ 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 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu: „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie 
pro příjem tísňového volání střediska Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ ve výši 35.000.000,-- Kč včetně DPH 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ v minimální výši 15 % způsobilých výdajů, tj. 5.250.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 
ve výši celkových nákladů 100 % tj. 35.000.000,-- Kč včetně DPH z prostředků kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit 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 souvisejících 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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit 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 souvisejících s přípravou a realizací stavby „Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, která bude financována z úvěrového rámce Karlovarského kraje
Termín kontroly: únor 2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 
                     Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


72. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na akci: Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 858/09/10

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení a realizaci stavby na akci: Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Projekční kancelář spolupracovníků, Ing. Jiří Blažek, se sídlem Závodu míru 578/5, Karlovy Vary, IČ  10051031, 
s nabídkovou cenou 3.432.000,- Kč včetně DPH 

- pověřuje MUDr. Iva Tukinského, ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže Projekční kancelář spolupracovníků, Ing. Jiří Blažek, se sídlem Závodu míru 578/5, Karlovy Vary, IČ 10051031, 
s nabídkovou cenou 3.432.000,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 25.11.2010

Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje


73. Schválení dofinancování  projektu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let  – „Zateplování budov Krajského dětského domova pro děti do 3 let“ v rámci Operačního programu Životního prostředí

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


74. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 859/09/10

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

- určuje na návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. a v souladu s § 17 zákona 
č. 93/2009 Sb., O auditorech, ve znění pozdějších předpisů, že auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2010 bude společnost EURO-Trend Audit, a.s., Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1, IČ: 257 33 834

- ukládá 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: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


75. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 860/09/10

- 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 – Krajský dětský domov pro děti do 3 let

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise – MUDr.Václav Larva (uvolněný zastupitel) 
náhradník – Mgr. Martin Havel (náměstek hejtmana) 
člen komise – p. Miloslav Čermák (náměstek hejtmana)
náhradník- Ing. Jaroslav Bradáč (náměstek hejtmana)
člen komise – Mgr. Jaroslav Borka (náměstek hejtmana)
náhradník- Ing. Eva Valjentová (uvolněná členka zastupitelstva)
člen komise – Bc. Joža Lokajíček (vedoucí odboru zdravotnictví)
náhradník - Ing. Alena Šalátová (vedoucí ekonomicko-analytického oddělení odboru zdravotnictví)
člen komise – Ing. Stanislava Správková (vedoucí odboru sociálních věcí)
náhradník - pí Olga Dacková (vedoucí oddělení sociálních věcí odboru sociálních věcí)
člen komise – Ing. Marie Tomsová (vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu)
náhradník - pí Lenka Fratričová (vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání odboru kancelář ředitele úřadu)
člen komise – Ing. Dagmar Divišová (vedoucí odboru ekonomického)
náhradník - Ing. Petr Klíček (vedoucí oddělení ekonomiky organizací kraje odboru ekonomického)
tajemník komise: Naděžda Domecká (úředník odboru kancelář ředitele úřadu)

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením
Termín kontroly: 21.10.2010
 Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


76. Výkon působnosti jediného akcionáře společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., Údržba silnic Karlovarského kraje a.s. a Letiště Karlovy Vary, s.r.o. - společný odběr energií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 861/09/10

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

- rozhoduje o spoluúčasti KKN a.s. na společném výběrovém řízení na dodavatele energií, které bude realizovat Karlovarský kraj

- ukládá představenstvu KKN a.s. a generálnímu řediteli KKN a.s. realizovat veškeré potřebné kroky spojené s tímto rozhodnutím

- ukládá představenstvu KKN a.s. a generálnímu řediteli KKN a.s. postupovat v souladu se stanoviskem právní kanceláře, které je součástí tohoto rozhodnutí  

- ukládá představenstvu KKN a.s. a generálnímu řediteli zdržet se jakýchkoli přesunů či významných změn v rámci poskytované zdravotní péče jednotlivými nemocnicemi v KKN a.s., a to do doby definitivního schválení  Memoranda (dalšího postupu v řešení KKN a.s.) všemi zúčastněnými stranami. Majetkové přesuny bude odsouhlasovat příslušný náměstek pro lékařskou péči. 

- ukládá 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  
Termín kontroly: únor 2011
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


77. Projekt „Rozhoduji o své kariéře“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 862/09/10

- bere na vědomí projektový záměr „Rozhoduji o své kariéře“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Dagmaru Halovou, zaměstnankyni příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucí projektu „Rozhoduji o své kariéře“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Rozhoduji o své kariéře“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rozhoduji o své kariéře“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Rozhoduji o své kariéře“ ve výši cca 3.200.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 21.10.2010  

Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


78. Projekt „Angličtina pro pedagogy a pracovníky školských zařízení“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 863/09/10

- bere na vědomí projektový záměr „Angličtina pro pedagogy a pracovníky školských zařízení“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 
1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, 
a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Kateřinu Bendovou, zaměstnankyni příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucí projektu „Angličtina pro pedagogy a pracovníky školských zařízení“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Angličtina pro pedagogy a pracovníky školských zařízení“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Angličtina pro pedagogy a pracovníky školských zařízení“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Angličtina pro pedagogy a pracovníky školských zařízení“ ve výši cca 3.100.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 21.10.2010  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy                      


79. Projekt „Progresivní nástroje při výuce Ekonomie – E-learning a Interaktivita“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 864/09/10

- bere na vědomí projektový záměr „Progresivní nástroje při výuce Ekonomie – E-learning 
a Interaktivita“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 
1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Bc. Danu Fialovou, zaměstnankyni příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucí projektu „Progresivní nástroje při výuce Ekonomie – E-learning a Interaktivita“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Progresivní nástroje při výuce Ekonomie – E-learning 
a Interaktivita“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Progresivní nástroje při výuce Ekonomie – E-learning 
a Interaktivita“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Progresivní nástroje při výuce Ekonomie – E-learning 
a Interaktivita“ ve výši cca 3.500.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 
- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 21.10.2010  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


80. Projekt „JUPITER – Informační centrum ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 865/09/10

- bere na vědomí projektový záměr „JUPITER – Informační centrum ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 
1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu „JUPITER – Informační centrum ISŠTE Sokolov“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „JUPITER – Informační centrum ISŠTE Sokolov“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „JUPITER – Informační centrum ISŠTE Sokolov“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „JUPITER – Informační centrum ISŠTE Sokolov“ ve výši cca 3.500.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 21.10.2010  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy





81. Projekt „Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového 
a individuálního studia“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 866/09/10

- bere na vědomí projektový záměr „Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového a individuálního studia“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality 
ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, vedoucím projektu „Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového 
a individuálního studia“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového a individuálního studia“ byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového a individuálního studia“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového a individuálního studia“ ve výši cca 3.000.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace střední průmyslová škola Ostrov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 21.10.2010  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy                     


82. Projekt „Využití ICT pro výuku na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 867/09/10

- bere na vědomí projektový záměr „Využití ICT pro výuku na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality 
ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Hanu Švejstilovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, vedoucí projektu „Využití ICT pro výuku na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Využití ICT pro výuku na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech“ byla příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Využití ICT pro výuku na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Využití ICT pro výuku na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech“ ve výši cca 1.300.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 21.10.2010  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


83. Projekt „Rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu v ZUŠ“ příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 868/09/10

- bere na vědomí projektový záměr „Rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu v ZUŠ“ příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje DiS. Květu Teturovou, ředitelku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role, vedoucí projektu „Rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu v ZUŠ“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu v ZUŠ“ byla příspěvková organizace Základní umělecká škola Nová Role

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu v ZUŠ“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu 
v ZUŠ“ ve výši cca 3.000.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 21.10.2010  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


84. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


85. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 869/09/10

- souhlasí s účinností od 1. října 2010 se změnou zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) spočívající ve zrušení přílohy č. 2 ze dne 17. září 2009 a jejím nahrazením přílohou č. 2 ze dne 16. září 2010 

- souhlasí s účinností od 1. října 2010 se změnou zřizovacích listin vyjmenovaných příspěvkových organizací, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se těmto příspěvkovým organizacím předává k hospodaření:
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Střední zemědělská škola Dalovice
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedené změny zřizovacích listin včetně vydání příslušných dodatků 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


86. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě 
v Plzni

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 870/09/10

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni ve výši 728.650,-- Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací kurzu celoživotního vzdělávání „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele Karlovarského kraje“ 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto finančního příspěvku včetně uzavření smlouvy

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

Termín kontroly: 7.10.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


87. Projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy ke zdraví a tělesné výchovy“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 871/09/10

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy ke zdraví a tělesné výchovy“ v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblasti podpory 
1. 3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Zdeňka Hrkala, ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, vedoucím projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy 
ke zdraví a tělesné výchovy“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti výchovy ke zdraví a tělesné výchovy“ byla příspěvková organizace Střední zdravotnická škola 
a vyšší odborná škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti výchovy ke zdraví a tělesné výchovy“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti výchovy ke zdraví a tělesné výchovy“ ve výši cca 2.200.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti výchovy ke zdraví a tělesné výchovy“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti výchovy ke zdraví a tělesné výchovy“ ve výši cca 2.200.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 21.10.2010  

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


88. Změna č. 20 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Lipová – místní část Palič“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 872/09/10

- souhlasí se schválením změny č. 20 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Lipová – místní část Palič“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 20 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Lipová – místní část Palič“ ke schválení

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

Termín kontroly: 21.10.2010


89. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí 17. a 19. výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 873/09/10

- souhlasí s ohodnocením žádostí podaných v rámci 17. a 19. výzvy dle návrhu a doporučuje  poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


90. Revokace části usnesení č. RK 659/06/10 ze dne 24.6.2010 „Vodohospodářské akce podporované z Ministerstva zemědělství ČR a spolufinancování Karlovarským krajem – schválení smluv“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 874/09/10

- mění část usnesení č. RK 659/06/10 ze dne 24.6.2010

Původní znění: 
Sokolovská vodárenská, s.r.o. na akci Úpravna vody Horka – zajištění kvality vyráběné vody“

Nové znění: 	
„Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska na akci Úpravna vody Horka – zajištění kvality vyráběné vody“

Zbývající část usnesení RK 659/06/10 ze dne 24.6.2010 se nemění.       

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




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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 875/09/10

- schvaluje poskytnutí částky 494.117,--Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 2.898.779,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle návrhu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy
Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí životního prostředí a zemědělství


92. Založení akciové společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 876/09/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení spoluzaložení obchodní společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění zakladatelské smlouvy 
a stanov společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. v předloženém znění

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jmenovat do představenstva společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. pana Ing. Jaroslava Bradáče 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jmenovat do dozorčí rady společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. pana Mgr. Lubomíra Novotného

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a zakládajícími městy, jejímž předmětem bude spolupráce při nakládání s komunálním odpadem, a to v předloženém znění

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem zakladatelské listiny společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem 
a zakládajícími městy
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


93 a) Prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím Carlsbad Convention Bureau, o.p.s., a IPM stars MONGOLIA s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 877/09/10

- schvaluje prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím CARLSBAD CONVENTION BUREAU, o.p.s., a IPM stars MONGOLIA s.r.o.

- pověřuje vedoucího Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Ing. Martina Pospíšila, Ph.D.  podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 7.10.2010

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


93 b) Zpráva o výsledku výběrového řízení na pozice ředitele příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let a pověření k zastupování ředitele příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 878/09/10

- bere na vědomí zprávu o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let

- pověřuje Bc. Martu Heppnerovou zastupováním ředitele příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let s účinností od 3.9.2010 do doby řádného jmenování ředitele na základě výsledků výběrového řízení

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat Bc. Martě Heppnerové, ve výši dle návrhu

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

Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


93 c) Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2010. Obec Libá  - Vodovod Libá - Hůrka, Sorkov, část SO2 – rekonstrukce přívodního řadu pitné vody v obci Libá, část Hůrka. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na kofinancování Karlovarským krajem.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 879/09/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z Pravidel 
pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí v článku 
VII odstavec 1 - prodloužení  termínu předání  závěrečného vyúčtování do 31.12.2010 pro Obec Libá 
na akci „Vodovod Libá – Hůrka, Sorkov, část SO 02 – rekonstrukce přívodního řadu pitné vody v obci Libá, část Hůrka“

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 920/2010 dle návrhu
Termín kontroly: leden 2011 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


93 d) Logo - Regionální potravina Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 880/09/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení udělení souhlasu Karlovarského kraje vůči Ministerstvu zemědělství ČR užívat značku „Regionální potravina“ s označením Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení udělení souhlasu ve věci změny podoby certifikátu značky „Regionální potravina“
Termín kontroly: 11.11.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


93 e) 	Schválení plné moci pro Jakuba Pánika, neuvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje k zastupování Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 881/09/10

- pověřuje neuvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje Jakuba Pánika agendou hospodářského rozvoje kraje

- schvaluje plnou moc Jakubovi Pánikovi, k zastupování Karlovarského kraje ve věcech dle návrhu 
 
Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu


93 f)	Projekt „Modernizace a zlepšování podmínek pro výuku keramických oborů na Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 882/09/10

- bere na vědomí projektový záměr „Modernizace a zlepšování podmínek pro výuku keramických oborů na Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1
 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, vedoucí projektu „Modernizace a zlepšování podmínek pro výuku keramických oborů na Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Modernizace a zlepšování podmínek pro výuku keramických oborů na Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary“ byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Modernizace a zlepšování podmínek pro výuku keramických oborů na Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Modernizace a zlepšování podmínek pro výuku keramických oborů na Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary“ ve výši 
cca 3.300.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly:  21.10.2010  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


