Usnesení z 39. jednání RKK dne 20.10.2010
20.10.2010		Strana 1 (celkem 5)
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 39. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. října 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:09 do 12:40 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil (do 10:41 hod.), p. Čermák, 
Mgr. Borka, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:		Ing. Bradáč, Ing. Valjentová
Přizvaní:		Ing. V. Tomsová, Ing. Hávová, Bc. Lokajíček, PhDr. Mgr. Smoleja,
			Mgr. Novotný
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


 1. 	 Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.10.2010		RK  990/10/10   
   2.	Rozpočtové změny								RK  991/10/10
   3.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK  992/10/10
oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání – schválení 
2. kola výzvy
   4.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK  993/10/10
	oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - schválení statutu 
	výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího 
	subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 
	2. kola výzvy 
   5.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK  994/10/10
	oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji 
	– Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. 
	č. D 1054/2008 s VŠMIE, a.s.
   6.	Poskytnutí finančního příspěvku na zřízení „Limnigrafické stanice“ v obci 	RK  995/10/10
	Šindelová pro provozovatele stanice, kterým je ČHMÚ – pobočka Plzeň
   7.	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Solární škola 	RK  996/10/10
	– regionální výukové středisko OZE – nákup vybavení“
 8.	Změna usnesení č. RK 603/06/10 - Příprava zadávacího řízení na veřejnou 	RK  997/10/10
	zakázku: „ISŠTE Sokolov – zateplení obvodových plášťů sportovní haly 
	v Sokolově“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
   9.	Poskytnutí finančního příspěvku Integrované střední škole technické 		RK  998/10/10
	a ekonomické Sokolov, Jednoty 1620 na opravu parokondenzátního potrubí
 10.	Poskytnutí mimořádného provozního příspěvku Integrované střední škole 	RK  999/10/10
	Cheb, Obrněné brigády 6, na financování nákladů vyplývajících z BOZP
 11.	Poskytnutí finančního příspěvku Dětskému domovu Plesná na nákup nového 	RK 1000/10/10
	plynového kotle
 12.	Změna účelu použití investičních prostředků a převod finančních prostředků 	RK 1001/10/10
	z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov 
	se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku
 13.	Schválení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov 		RK 1002/10/10
	pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově
 14.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Národní 	RK 1003/10/10
	památkový ústav  
 15.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace 		RK 1004/10/10
	k projektu „Univerzitní kampus“ a „Záchranný kruh“
 16.	Informace o účasti v nabídce pro zakázku Komplexní zajištění soustavy 		RK 1005/10/10
	seminářů pro žadatele a příjemce dotací z evropských fondů 
	v letech 2010 a 2011  
 17.	Návrh na jmenování statutárního zástupce ředitelky Karlovarské agentury 	RK 1006/10/10
	rozvoje podnikání, příspěvkové organizace   
 18.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Územní studie horských 	RK 1007/10/10
	oblastí“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
 19.	Partnerství v projektu „Vytvoření regionu Střed Evropy“				staženo
 20.	Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 			staženo	Karlovarského kraje na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů
 21.	Dopravní terminál Cheb, Dopravní terminál Mariánské Lázně – schválení 	RK 1008/10/10
	postupu před uzavřením Smluv o poskytnutí dotace
 22.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Vybudování systému Karty 	staženo
	Karlovarského kraje	
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
	- Schválení uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
 23.	Žádost Obce Jindřichovice o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení 	RK 1009/10/10
	vlastnických práv v souvislosti se stavbou kanalizace a vodovodu v silničních 
	pozemcích Karlovarského kraje
 24.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy  		RK 1010/10/10
 25.	Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, 		RK 1011/10/10
	příspěvková organizace
 26.	Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 	RK 1012/10/10
	v Sokolově, příspěvková 	organizace
 27.	Investiční individuální projekt KK pro čerpání investičních prostředků z IOP 	RK 1013/10/10
	navazující na individuální projekt MPSV „Podpora transformace sociálních 
	služeb“ – předpokládaný harmonogram 
 28.	Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – II. etapa		RK 1014/10/10
 29.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 1015/10/10
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského 
kraje – 1
 30.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 1016/10/10
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského 
kraje – 2
 31.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část 		RK 1017/10/10
pozemkové parcely č. 2013/1 v k.ú. Hranice u Aše
 32.	Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje 		RK 1018/10/10
s nemovitostmi ve vlastnictví Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. 
– k.ú. Sokolov a Boží Dar
 33.	Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje 		RK 1019/10/10
s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti UFARMA spol. s r.o. 
– k.ú. Čistá u Rovné
 34.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 	RK 1020/10/10
p.č. 1492/16 v k.ú. Sokolov
 35.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení movitého 	RK 1021/10/10
majetku příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením 
„PATA“ v Hazlově
 36.	Souhlas s pokácením 40 ks stromů na pozemkové parcele č. 2463 		RK 1022/10/10
v k.ú. Nejdek, z důvodu celoplošné probírky na základě dopisu MÚ Nejdek
 37.	Plán veletrhů a prezentací Karlovarského kraje na rok 2011			RK 1023/10/10
 38.	Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Galerie výtvarného umění v Chebu, 		RK 1024/10/10
	příspěvková organizace Karlovarského kraje, úprava adresy
 39.	Informace o dopisu Policie České republiky ve vztahu k Územní zdravotnické 	RK 1025/10/10
	záchranné službě Karlovarského kraje
 40.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 	RK 1026/10/10
	kraje, odboru zdravotnictví Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Ostrov
 41.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 1027/10/10
	nemocnice a.s.: Smlouva o smlouvě budoucí nájemní Nemocnice Sokolov
 42.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 1028/10/10
	nemocnice a.s.: schválení odměny generálnímu řediteli
 43.	Varianty změn v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji 		RK 1029/10/10
	od školního roku 2011/2012
 44.	Poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace 			staženo
	Gymnázium Cheb
 45.	Návrh na poskytnutí příspěvku pro pořádání přehlídek trofejí v roce 2010		RK 1030/10/10
 46 a)	Poskytnutí daru vítězům soutěže Nejlepší nápad desetiletí				RK 1031/10/10





   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:

Staženo z programu:

bod č. 19	Partnerství v projektu „Vytvoření regionu Střed Evropy“

bod č. 20	Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
			na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů

bod č. 22	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Vybudování systému Karty
			Karlovarského kraje
			- Schválení formy zadávacího řízení
			- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
			- Schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
			- Schválení uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
			- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
			- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 44	Poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb


Rozšíření programu o:

bod č. 46 a)	Poskytnutí daru vítězům soutěže Nejlepší nápad desetiletí



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.10.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 990/10/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.10.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
 

2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 991/10/10

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 344/2010
 
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 3.397,-- Kč na dofinancování úhrady nájemného na základě uzavřené smlouvy o nájmu bytu s Městem Sokolov. Jedná se o realizaci dílčí aktivity Individuálního projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.), financovaného v rámci OP LZZ, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, kde výstupem projektu je přechod osob z ústavní péče do chráněného bydlení.  

Rozpočtovou změnu č. 345/2010

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí výdajů na mzdy a zákonné odvody ve výši 
± 81.000,-- Kč pro projekt CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy 
v česko-bavorském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl 3 
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera

Rozpočtovou změnu č. 346/2010

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí výdajů na mzdy a zákonné odvody ve výši 
± 85.000,-- Kč pro projekt CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy 
v česko-saském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj 
v pozici Lead Partnera

Rozpočtovou změnu č. 347/2010
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí investiční účelové dotace ve výši 
96.000,-- Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve stejné výši. Dotace byla poskytnuta na základě předložené monitorovací zprávy a jedná se o následné proplacení vynaložených výdajů za rekonstrukci nájemních bytů v Sokolově a Habartově, které byly předfinancovány Karlovarským krajem. Jedná se o realizaci dílčí aktivity Individuálního projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb, kde výstupem projektu je přechod osob z ústavní péče do chráněného bydlení.  

Rozpočtovou změnu č. 348/2010
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.186.180,84 Kč z titulu přijetí 6. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v KK, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu konečného uživatele (OP LZZ II.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 349/2010

- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.) za období 07 – 09/2010 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 746,28 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 
Rozpočtovou změnu č. 350/2010

- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 (OP LZZ I.) za období 07 – 09/2010 
do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 43.202,57 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 351/2010

- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) za období  
07 – 09/2010 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 17.708,99 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 352/2010

- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za období 07 – 09/2010 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 
135.756,02 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, a to:

	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK			                    860,48 Kč
Zvláštní účet zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1	               42.547,25 Kč

	Zvláštní účet rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2                      28.124,62 Kč
	Zvláštní účet další vzdělávání pracovníků škol OP VK 1.3                   31.607,54 Kč
	Zvláštní účet podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2    	 32.616,13 Kč
            Celkem                                                                                                          135.756,02  Kč  

Rozpočtovou změnu č. 353/2010

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 3.250.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, příspěvková organizace Kynšperk nad Ohří na opravu plynové kotelny.

Rozpočtovou změnu č. 354/2010

- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků za období 05 – 06/2010 do rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.693,76 Kč. Projekt je realizován 
a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 355/2010

- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje za období 07 – 09/2010 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 4.297,93 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Rozpočtovou změnu č. 356/2010

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 316.000,-- Kč z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje na úhradu osobních nákladů   

Rozpočtovou změnu č. 357/2010

- změna charakteru rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 
±  1.500.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvky na nákup počítačového vybavení příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, a to Integrované střední škole Cheb ve výši 500.000,-- Kč, Střední průmyslové škole Ostrov ve výši 500.000,-- Kč a Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary ve výši 500.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 358/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  77.110,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Cheb na pokrytí nákladů 
za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za první pololetí roku 2010.

Rozpočtovou změnu č. 359/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 10.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střednímu odbornému učilišti stravování a služeb Karlovy Vary na úhradu části výdajů při organizaci závěrečné zkoušky českým modelem v rámci projektu „Srovnání kurikula a evaluace výstupů vzdělávání gastronomických oborů ve vzdělávacích systémech Bavorska a ČR formou modelového provedení závěrečné zkoušky.“

Rozpočtovou změnu č. 360/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 499.986,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství, jako neinvestiční příspěvky na úhradu počítačového vybavení a licencí (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 361/2010

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 25.000,-- Kč pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary, jako neinvestiční příspěvek na úhradu nákladů spojených s pořádáním kurzu v rámci celoživotního vzdělávání středního zdravotnického personálu, oboru Všeobecná sestra, a to na nákup počítače a nákup a provoz mobilního telefonu

Rozpočtovou změnu č. 362/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.622.901,-- Kč na základě zvýšení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Muzeum Cheb (zůstatek investičního fondu bývalé příspěvkové organizace Karlovarského kraje). Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro Muzeum Cheb ve výši 240.967,-- Kč 
a jako investiční příspěvky pro Muzeum Cheb ve výši 300.000,-- Kč, pro Muzeum Karlovy Vary ve výši 540.967,-- Kč a pro Muzeum Sokolov ve výši 540.967,-- Kč. 
Rozpočtovou změnu č. 363/2010
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 6.938.741,22 Kč a dále ve výši 6.930.122,06 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 364/2010

- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách za období 02 – 09/2010 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 36.747,94 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 365/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 230.059,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství jako neinvestiční příspěvky na úhradu evaluačního nástroje – testy VEKTOR (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 366/2010

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 79.181,-- Kč ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací 1. krajské konference prevence kriminality a rizikového chování.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 367/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.213.167,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Karlovy Vary Základní školu Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská ul. 25, na akci „EU peníze školám“ financovanou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín kontroly: 25.11.2010

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


3. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání – schválení 2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 992/10/10

- schvaluje
	znění 2. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání 


	zveřejnění 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání


- ukládá
	odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání 


	zapracování případných změn do znění 2. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů 
z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 

Termín kontroly: 16.5.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


4. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání  - schválení statutu výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 2. kola výzvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 993/10/10

- schvaluje Statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu v oblasti podpory 3.2 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) dle návrhu

- jmenuje členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 
2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK:

	předseda: 		PaedDr. Vratislav Emler (člen Rady a Zastupitelstva Karlovarského kraje)
	1. místopředseda:	Ing. Věra Tomsová (vedoucí odboru investic a grantových schémat)

2. místopředseda: 	Mgr. Monika Šperglová (vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy)
člen:			Mgr. Bc. Adriana Haufová (zástupce Řídícího orgánu – MŠMT ČR)
člen:			Ing. Jana Bělohoubková (zástupce odboru regionálního rozvoje)
člen:			Gerhard Knop (zástupce WITTE Nejdek, spol. s r.o.)
člen:			Ing. Miroslav Mertl (zástupce Sokolovské uhelné, a.s.)
člen:			Mgr. Pavel Mráz (zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.)
	člen:			Mgr. Jan Mraček (zástupce Rady pro rozvoj lidských zdrojů)
	 člen:			Jana Belblová (zástupce za Úřad práce Karlovy Vary)
	 člen: 			Roman Úlovec (zástupce občanského sdružení Metodik.cz)

- jmenuje náhradního člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK: 

náhradní člen: 		Bc. Kristýna Lánská (zástupce Řídícího orgánu – MŠMT ČR)

Termín kontroly: 7.2.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

5. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci
grantového projektu evid. č. D 1054/2008 s VŠMIE, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 994/10/10

- schvaluje znění dodatku č. 2, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. s evid. č. D 1054/2008

- schvaluje uzavření dodatku č. 2, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. s evid. č. D 1054/2008

Termín kontroly: 25.11.2010

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

6. Poskytnutí finančního příspěvku na zřízení „Limnigrafické stanice“ v obci Šindelová 
pro provozovatele stanice, kterým je ČHMÚ – pobočka Plzeň

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 995/10/10

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na zřízení Limnigrafické stanice v obci Šindelová ve výši 150.000,- Kč (jednostopadesáttisíckorunčeských), tj. 50% celkových nákladů na realizaci akce ČHMÚ 
- pobočka Plzeň

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Českým hydrometeorologickým ústavem - pobočkou Plzeň

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Českým hydrometeorologickým ústavem - pobočkou Plzeň
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


7. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Solární škola – regionální výukové středisko OZE – nákup vybavení“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 996/10/10

- bere na vědomí změnu hodnotících kritérií a jejich váhy pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Solární škola – regionální výukové středisko OZE – nákup vybavení“, které byly schváleny 

- schvaluje výsledek otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Solární škola – regionální výukové středisko OZE 
– nákup vybavení“ vyhlášeného příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov s tím, že hodnocení nabídky bylo provedeno podle kritérií uvedených v důvodové zprávě. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče VUJO s.r.o., Křížová 116, Sokolov, s nabídkovou cenou 5.879.217,- Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 24.1.2011 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace 


8. Změna usnesení č. RK 603/06/10 - Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „ISŠTE Sokolov - zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 997/10/10

- schvaluje změnu přílohy č. 2 usnesení č. RK 603/06/10 ze dne 24.6.2010 Hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „ISŠTE Sokolov - zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov dle návrhu 

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, realizovat zadávací řízení v souladu s tímto usnesením 

Termín kontroly: 21.2.2011 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace 


9. Poskytnutí finančního příspěvku Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, Jednoty 1620, na opravu parokondenzátního potrubí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 998/10/10

- schvaluje dotaci do investičního fondu příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov ve výši 2.264.000,- Kč na opravu parokondenzátního potrubí
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Poskytnutí mimořádného provozního příspěvku Integrované střední škole Cheb, Obrněné brigády 6, na financování nákladů vyplývajících z BOZP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 999/10/10

- schvaluje poskytnutí mimořádného provozního příspěvku příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb ve výši 350.000,- Kč na financování nákladů souvisejících s BOZP
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


11. Poskytnutí finančního příspěvku Dětskému domovu Plesná na nákup nového plynového kotle

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1000/10/10

- schvaluje dotaci do investičního fondu příspěvkové organizaci Dětský domov Plesná ve výši 
300.000,- Kč na nákup nového plynového kotle
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


12. Změna účelu použití investičních prostředků a převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1001/10/10

- schvaluje změnu účelu použití části investičních prostředků ve výši 391.786,-- Kč příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku z akce: „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“ na opravu střechy budovy údržby a garáže v areálu organizace

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 370.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku 

Zodpovídá: JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka příspěvkové organizace


13. Schválení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1002/10/10

- schvaluje investiční příspěvek ve výši 250.000,-- Kč na úhradu nákladů na vypracování projektové dokumentace EPS/EZS pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově

Zodpovídá: Lenka Guzaničová, ředitelka příspěvkové organizace



14. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Národní památkový ústav  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1003/10/10

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku ve výši 75.000,- Kč na zajištění Národního ceremoniálu EN

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Národním památkovým ústavem dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy
Termín kontroly: 16.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace k projektu „Univerzitní kampus“ a „Záchranný kruh“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1004/10/10

- souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Termín kontroly: 25.11.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


16. Informace o účasti v nabídce pro zakázku Komplexní zajištění soustavy seminářů pro žadatele 
a příjemce dotací z evropských fondů v letech 2010 a 2011  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1005/10/10

- bere na vědomí informaci o účasti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace 
v nabídce pro zakázku Komplexní zajištění soustavy seminářů pro žadatele a příjemce dotací 
z evropských fondů v letech 2010 a 2011

Termín kontroly: 25.11.2010

	Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.


17. Návrh na jmenování statutárního zástupce ředitelky Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1006/10/10
- souhlasí s návrhem ředitelky Karlovarské agentury rozvoje podnikání jmenovat dnem 1.11.2010 
Ing. Zdeňka Nádvorníka výkonem pozice statutárního zástupce ředitelky Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace  

Termín kontroly: 25.11.2010

Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.


18. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Územní studie horských oblastí“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1007/10/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Územní studie horských oblastí“ s připomínkou uvedenou v zápise

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Územní studie horských oblastí“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. arch. Jana Kaválková	- náhradník: Ing. Jana Irovská 
- člen: Vlastimil Veselý		- náhradník: Ing. Jana Sedlačíková
- člen: Ing. Irena Šteflová 		- náhradník: Jiří Kvak

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Radomil Gold   		- náhradník: Václav Černý
- člen: Ing. Václav Živný 		- náhradník: Ing. Eva Valjentová 
- člen: Ing. Jan Horník 		- náhradník: Václav Mleziva
- člen: Vlastimil Veselý		- náhradník: Ing. Jana Irovská
- člen: Ing. Irena Šteflová 		- náhradník: Jiří Kvak
Termín kontroly: 21.2.2011

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

19. Partnerství v projektu „Vytvoření regionu Střed Evropy“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


20. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.
21. Dopravní terminál Cheb, Dopravní terminál Mariánské Lázně – schválení postupu před uzavřením Smluv o poskytnutí dotace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1008/10/10

- schvaluje postup Karlovarského kraje před uzavřením Smluv o poskytnutí dotace pro projekty ROP 
- Dopravní terminál Cheb a Dopravní terminál Mariánské Lázně dle návrhu

- ukládá řediteli Agentury projektového s dotačního managementu Karlovarského kraje p.o. 
Ing. Petru Uhříčkovi a vedoucímu odboru dopravy Mgr. Vladimíru Malému realizovat schválený postup Karlovarského kraje před uzavření smluv o poskytnutí dotace pro projekty Dopravní terminál Cheb 
a Dopravní terminál Mariánské Lázně      
Termín kontroly: 7.2.2011

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

22. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Vybudování systému Karty Karlovarského kraje
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
	- Schválení uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


23. Žádost Obce Jindřichovice o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv 	v souvislosti se stavbou kanalizace a vodovodu v silničních pozemcích Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1009/10/10

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti 
se stavbou „Jindřichovice – kanalizace a vodovod, 3. etapa“ na polovinu z původně stanovené částky
Termín kontroly:  2.12.2010
Zodpovídá:  Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


24. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1010/10/10

- souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodní společností dle návrhu
Termín kontroly: 2.12.2010
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


25. Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1011/10/10

- schvaluje snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, ze stávajícího počtu 41 lůžek na 35 lůžek s účinností od 1.11.2010
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá:  	Mgr. Radka Müllerová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, 		p.o.


26. Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1012/10/10

- schvaluje snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace ze stávajícího počtu 51 lůžek na 41 lůžek, od 1.12.2010  
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: 	Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 		v Sokolově, p.o.


27. Investiční individuální projekt KK pro čerpání investičních prostředků z IOP navazující na individuální projekt MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ – předpokládaný harmonogram 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1013/10/10

- schvaluje předpokládaný harmonogram přípravy Individuálního projektu Karlovarského kraje 
pro čerpání investičních prostředků z IOP

- schvaluje záměr využít prostory v budově Základní školy praktické a základní školy speciální Ostrov, pozemky Krajského dětského domova pro děti do 3 let věku v Aši a pozemky Dětského domova Aš, které jsou v majetku Karlovarského kraje, pro výstavbu ubytovacích kapacit pro domácnosti v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 24.1.2011

Zodpovídá:	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarské 	kraje, p.o.
	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


28. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1014/10/10

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na výkupy pozemků z podprogramu 298 226 - Majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů 

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


29. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje – 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1015/10/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 331/84 v k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří, silnice č. II/212 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 114-231/2008 ze dne 28.7.2008 (umístění inženýrských sítí – přeložka vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 882/1 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku, silnice č. III/21012 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 205-6290/2010 ze dne 10.5.2010 (umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 75 v k.ú. Lítov, silnice č. III/21233 
ve prospěch společnosti GREEN RECYKLING MASCHINESS a.s., dle geometrického plánu  
č. 134-367/2010 ze dne 16.8.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 16.12.2010

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


30. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje – 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1016/10/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 241/1 a č. 241/3 v k.ú. Chlum Svaté Maří a k silničnímu pozemku p.č. 317 v k.ú. Dasnice, silnice č. III/21235 ve prospěch obce Chlum Svaté Maří, dle geometrického plánu č. 319-231-2275/2010 ze dne 9.4.2010 (umístění inženýrských sítí 
– kanalizace a vodovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 3514/1 v k.ú. Aš, silnice č. III/2161 
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 3475-10/2010 ze dne 27.7.2010 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce STP, NTP), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 3514/1 v k.ú. Aš, silnice č. III/2161 
a k silničnímu pozemku p.č. 3522/1 v k.ú. Aš, silnice č. II/217 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 3055-5/2009 ze dne 14.4.2009 (umístění inženýrských sítí – úprava STL, NTL plynovodu + přípojky), a to za celkovou jednorázovou úhradu 176.990,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 586, č. 321/2 a č. 553/2 v k.ú. Olšová Vrata, silnice č. III/20811 ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
dle geometrického plánu č. 783-66/2010 ze dne 12.5.2010 (umístění inženýrských sítí – trubky HDPE 
pro optické kabely), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 710 v k.ú. Podhrad, silnice č. III/2148 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1011-306/2010 ze dne 24.6.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 241/1 v k.ú. Chlum Svaté Maří, silnice 
č. III/21235 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 322-65/2010 
ze dne 11.5.2010 (umístění inženýrských sítí – přípojka NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  16.12.2010

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


31. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 2013/1 v k.ú. Hranice u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1017/10/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 2013/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 871-6181/2009 z původní pozemkové parcely č. 2013/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2013/4 o výměře 587 m2, v  k.ú. Hranice u Aše, v obci Hranice, okres Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem 
pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné), a panem Vlastimilem Švarcem, bytem Krásňany 763, Hranice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 46.960,- Kč + 950,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.900,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 52.310,- Kč, 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto nemovitost na své úřední desce, tj. do 22.11.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Vlastimila Švarce

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Domova pro seniory v Hranicích, 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


32. Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi 
ve vlastnictví Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. – k.ú. Sokolov a Boží Dar

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1018/10/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. stavba garáží se základy pro stavbu garáží na části stavební parcely č. st. 4024/34, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2828-5839/2010 z původní stavební parcely č. st. 4024/34 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. st. 4024/118 v k.ú. a obci Sokolov a pozemková parcela 
č. 301/27 o výměře 183 m2 v k.ú. a obci Boží Dar) s nemovitostmi ve vlastnictví Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. (tj. část pozemkové parcely č. 4024/33, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 4024/33 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4024/120 o výměře 905 m2, části stavební parcely č. st. 4024/34, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní stavební parcely č. st. 4024/34 a označeny parcelním číslem jako stavební parcely č. st. 4024/34 o výměře 1056 m2 a č. st. 4024/119 o výměře 51 m2 a část pozemkové parcely č. 4024/35, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 4024/35 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4024/121 o výměře 1196 m2, vše v k.ú. a obci Sokolov) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné), a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, 
PSČ 360 01, IČ 26402068 (jako první směňující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 22.11.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí

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

Termín kontroly:  16.12.2010

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



33. Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi 
ve vlastnictví společnosti UFARMA spol. s r.o. – k.ú. Čistá u Rovné

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1019/10/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemkové parcely č. 1722/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 77-4233/2010 z původní pozemkové parcely č. 1722/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1722/5 
o výměře 2114 m2, část pozemkové parcely č. 3172/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3172/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela 
č. 3172/4 o výměře 192 m2, vše v k.ú. Čistá u Rovné a obci Rovná) s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti UFARMA spol. s r.o. (tj. část pozemkové parcely č. 1714, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1714 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1714/2 o výměře 369 m2, část pozemkové parcely č. 1722/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1722/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1722/4 o výměře 1938 m2, vše v k.ú. Čistá u Rovné a obci Rovná) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (jako směňující „A“ na straně jedné), a společností UFARMA spol. s r.o., se sídlem Zvonečková 200, 362 11 Jenišov, IČ 26 04 95 89 (jako směňující „B“ na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti 
ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 22.11.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětné směnné smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  16.12.2010

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


34. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 1492/16 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1020/10/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.č. 1492/16 o výměře cca 232 m2  v k.ú. Sokolov, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku p.č. 1492/16, která bude skutečně zastavěná stavbou přístavby o předpokládané ploše 232 m2, v souvislosti s realizací stavby: „DOZP Sokolík – stavební úpravy a modernizace“, mezi Městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, IČ 00 25 95 86 (jako budoucí prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu 250,-- Kč/m2, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Města Sokolov, do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě a pověřit jí podpisem této smlouvy


Termín kontroly:  16.12.2010

Zodpovídá: 	Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK“ 
		v Sokolově, p.o.


35. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení movitého majetku příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1021/10/10

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let s tím, že tento nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím kraje

- souhlasí s převodem správy movitého majetku dle návrhu v celkové pořizovací hodnotě 1.968.899,46 Kč, do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově od 1.1.2011
 
Termín kontroly:  2.12.2010
	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


36. Souhlas s pokácením 40 ks stromů na pozemkové parcele č. 2463 v k.ú. Nejdek, z důvodu celoplošné probírky na základě dopisu MÚ Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1022/10/10

- souhlasí s pokácením 40 ks stromů dle „Soupisu dřevin určených ke kácení“ – na pozemkových parcelách ve vlastnictví Karlovarského kraje č. 2463, v k.ú. Nejdek, obec Nejdek z důvodu ozdravení lesního porostu

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Nejdek, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, o povolení kácení
Termín kontroly: 24.1.2011

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


37. Plán veletrhů a prezentací Karlovarského kraje na rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1023/10/10

- souhlasí s předloženým plánem veletrhů a prezentací Karlovarského kraje na rok 2011

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



38. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, úprava adresy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1024/10/10

- projednala znění dodatku č. 6 ke zřizovací listině Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, úprava adresy

- doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: 	Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství               
		a cestovního ruchu


39. Informace o dopisu Policie České republiky ve vztahu k Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1025/10/10

- bere na vědomí informaci o dopisu Policie České republiky ve vztahu k příspěvkové organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


40. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1026/10/10

- schvaluje návrh a uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví mezi Karlovarským krajem a Svazem diabetiků ČR, územní organizaci Ostrov, o.s. Masarykova 715, 363 01 Ostrov, kterým se mění účel použití finančních prostředků
Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


41. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Smlouva
o smlouvě budoucí nájemní Nemocnice Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1027/10/10

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

- schvaluje návrh a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu části podniku včetně všech příloh mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a NEMOS SOKOLOV s.r.o., za účasti Karlovarského kraje, s připomínkou uvedenou v zápise

- 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

- ukládá předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. uzavřít, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu části podniku mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a NEMOS SOKOLOV s.r.o. za účasti Karlovarského kraje

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit vypracování znaleckého posudku o ceně nájmu ve vazbě na výstupy analýzy provedené společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., a to v termínu do 30.11.2010

- ukládá náměstkovi hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Martinu Havlovi, zajistit prověření znění Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu části podniku, včetně Smlouvy o nájmu části podniku, z hlediska souladu s platnými právními předpisy prostřednictvím externí právní kanceláře, a to v termínu 
dle Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu části podniku

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, předložit na jednání Rady Karlovarského kraje dne 25.11.2010 návrh dodatků ke smlouvě o nájmu nemovitého majetku a o správě 
a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v kontextu se závěry z porady vedení Karlovarského kraje ze dne 18.10.2010
Termín kontroly: 2.5.2011

Zodpovídá: 	MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
		Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana Karlovarského kraje
		Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


42. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: schválení odměny generálnímu řediteli

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1028/10/10

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

- schvaluje, na návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. a v souladu s kritérii 
a podmínkami, stanovení odměny pro generálního ředitele KKN a.s. (schválenými radou kraje dne 
1.4.2010 usnesením č. RK 351/04/10), vyplacení 50% roční odměny generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. JUDr. Zdeňkovi Horákovi, MBA 
Termín kontroly: 7.3.2011
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


43. Varianty změn v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2011/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1029/10/10

- bere na vědomí materiál „Návrh na změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji 
od školního roku 2011/2012“ dle návrhu, který obsahuje variantní řešení uvedené problematiky

- ukládá PaedDr. Vratislavu Emlerovi, uvolněnému členu zastupitelstva pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy projednat materiál s předsedy koaličních klubů p. Pánikem a p. Murčem a dojednat termín schůzky koaličního klubu

Termín kontroly: 16.12.2010 

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


44. Poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


45. Návrh na poskytnutí příspěvku pro pořádání přehlídek trofejí v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1030/10/10

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 4 960,- Kč Českomoravské myslivecké jednotě, okresní myslivecký spolek Cheb na pořádání chovatelské přehlídky a hodnocení trofejí 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 5 000,- Kč Českomoravské myslivecké jednotě, okresní myslivecký spolek Sokolov na pořádání chovatelské přehlídky a hodnocení trofejí 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 5 000,- Kč Českomoravské myslivecké jednotě, okresní myslivecký spolek Karlovy Vary na pořádání chovatelské přehlídky a hodnocení trofejí 

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary dle návrhu

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Cheb dle návrhu

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Sokolov dle návrhu

Termín kontroly:  16.12.2010
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


46 a) Poskytnutí daru vítězům soutěže Nejlepší nápad desetiletí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1031/10/10

- souhlasí s udělením daru ve výši 10 000,- Kč Báře Steinmüllerové, zastoupené matkou a 10 000,- Kč pánům Mgr. Petru Adamcovi a Bc. Petru Krásovi
Termín kontroly: 2.12.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana



