Usnesení ze 42. jednání RKK dne 11.11.2010
11.11.2010		Strana 1 (celkem 6)
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

ze 42. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. listopadu 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:07 do 10:55 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, Mgr. Borka (do 10:35 hod.), Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Mgr. Havel, p. Čermák
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		Bc. Lokajíček, Ing. Správková
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.11.2010		   RK 1134/11/10

   2.	Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ev. č. 124/2010					   RK 1135/11/10    3.	Rozpočtové změny								   RK 1136/11/10
4.	Tisková oprava usnesení č. RK 962/10/10 o schválení rozpočtových změn 	   RK 1137/11/10
č. 342 a 343/2010
5.	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2010 	   RK 1138/11/10
do 30.9.2010
6.	Rozdělení zůstatku rezervního fondu příspěvkové organizace Muzeum Cheb	   RK 1139/11/10
7.	Nařízení odvodu neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 		   RK 1140/11/10
v oblasti sociální
8.	Navýšení mzdového limitu pro příspěvkové organizace Domov pro osoby 	   RK 1141/11/10
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, Domov pro seniory 
v Perninku a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského 
kraje
9.	Schválení investičního příspěvku a schválení převodu finančních prostředků 	   RK 1142/11/10
	z rezervního fondu do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Domov 
	pro seniory „SKALKA“ v Chebu
10.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Krajský dětský 	   RK 1143/11/10
domov pro děti do 3 let, Aš
11.	Schválení navýšení investičního a neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou 	   RK 1144/11/10 
	organizaci Muzeum Sokolov
12. 	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro 		   RK 1145/11/10
KONTAKT bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér
13.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2010	   RK 1146/11/10
14.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		   RK 1147/11/10
	„Nákup výpočetní techniky pro IS KÚ KK“
15.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Smlouva o nezávislém technologickém 		   staženo
	dohledu projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“
16.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	   RK 1148/11/10
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji 
– Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů s ev. č. D1279/2009; 
D1281/2009; D1283/2009; D1284/2009; D1291/2009; D1299/2009; D1053/2008; 
D1110/2008; D1145/2008; D1282/2009; D1054/2008; D1058/2008; D1060/2008; 
D1046/2008; D 1038/2008; D1144/2008
17.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	   RK 1149/11/10
oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji – Dodatky ke Smlouvám o realizaci 
grantových projektů s ev. č. D1286/2009; D1287/2009; D1288/2009; D1289/2009; 
D1059/2008; D1072/2008; D1143/2008
18.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	   RK 1150/11/10
oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji – Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů 
s ev. č. D1278/2009; D1285/2009; D1290/2009; D1292/2009; D1293/2009; 
D1295/2009; D1296/2009; D1297/2009; D1298/2009; D1294/2009; D1056/2008
19.	Projekt kraje v rámci výzvy č. 69 z Operačního programu Lidské zdroje 		  RK 1151/11/10
a zaměstnanost
20.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje                              RK 1152/11/10
na podporu aktivit Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
21.	Projekt „Informačně – vzdělávací středisko“ - realizace projektu a závazný příslib   RK 1153/11/10
	financování pro Integrovaný operační program
22.	Záměr využitelnosti projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje	   RK 1154/11/10 
23.	Odměna ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje 		   RK 1155/11/10
	podnikání, p.o.
24.	Projekt kraje v rámci výzvy ESPON 2013 - „Vliv vysídlení obyvatelstva 		   RK 1156/11/10
	na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny“
25.	Změna v poskytnuté dotaci v roce 2010 v dotačním titulu „Podpora územně             RK 1157/11/10        
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
- odboru regionálního rozvoje – I. kolo – Chodov (KV)
26.	Návrh na udělení dotací pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně 	   RK 1158/11/10
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
- odboru regionálního rozvoje – II. kolo
27.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 	   RK 1159/11/10
	kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí 
	pro rok 2011
28.	Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem 	   RK 1160/11/10
a Povodím Ohře, státním podnikem za účelem realizace projektu Dopravní terminál 
Sokolov
29.	Žádost Města Cheb o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení 		   RK 1161/11/10
	vlastnických práv v souvislosti se stavbou vodovodu v silničních pozemcích 
	Karlovarského kraje
30.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – informace o účasti v projektech programu                    RK 1162/11/10
Nadnárodní spolupráce Střední Evropa CONVAIRFIELDS a CHAMPIONS
31.     4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní      RK 1163/11/10
          obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“
32.     „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti                   RK 1164/11/10
          územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ – část II
33.    Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb               RK 1165/11/10
          za splnění mimořádného úkolu
34.     Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb                          RK 1166/11/10
č. 365/2008
35.     Zpráva o průběžném plnění individuálního projektu Karlovarského kraje                  RK 1167/11/10 
„Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele“
36.     Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby        RK 1168/11/10
          silnice č. I/6 včetně pozemků, součástí a příslušenství v k.ú. Hory u Jenišova
          – ŘSD ČR
37.     Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové             RK 1169/11/10
          parcely v k.ú. Stříbrná
38.     Zrušení části usnesení č. RK 311/04/09 ze dne 2.4.2009 - Zřízení věcných                 RK 1170/11/10
          břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských 
          sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
39.     Souhlas se zajištěním svahu a sanací opěrné zdi na p.p.č. 203, k.ú. Jáchymov            RK 1171/11/10 
          u Mincovny v Jáchymově
40.     Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 903/1, k.ú.               RK 1172/11/10
          Karlovy Vary, ve vlastnictví Města Karlovy Vary ve prospěch Karlovarského 
          kraje, pro stavbu „Revitalizace objektu Císařských lázní“
41.     Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 353/1, k.ú. Horní Slavkov,                     RK 1173/11/10
          ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
42.    Odměny kronikářům v soutěži „Kronika roku“                                                       RK 1174/11/10
43.    Smlouvy o partnerství na projekty „Česko–bavorský geopark“ a „Art centrum         RK 1175/11/10
         Galerie 4“   
44.	Oznámení o ukončení projektů realizovaných z rozpočtových prostředků 		   RK 1176/11/10
	Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad: 
- „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
- „Prezentace kulturního dědictví kraje“
- „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“
- „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“
- „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
	- „Konference cestovního ruchu a lázeňství“
45.	Změna platu řediteli příspěvkové organizace Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského 	    RK 1177/11/10
          kraje
46.     Jmenování ředitele příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti 	    RK 1178/11/10
do 3 let a stanovení platu ředitele
47.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí     RK 1179/11/10 
          roku 2010
48.	Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Územní 	    RK 1180/11/10
	zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje
49.	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka software“		    RK 1181/11/10
50.	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení			    RK 1182/11/10
51.	Poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb      RK 1183/11/10
52.	Změna č. 21 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Město         RK 1184/11/10
	Boží Dar – osada Klínovec a Neklid“
53.	Projednání aktualizace „Strategie ochrany před povodněmi pro území 		    RK 1185/11/10
	Karlovarského kraje“
54.	Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 	    RK 1186/11/10
	ekvivalentních obyvatel – úprava pravidel pro spolufinancování akcí Karlovarským 
	krajem
55.	„Chebsko – environmentální opatření“ - příspěvek  kraje v rámci dotačního 	    RK 1187/11/10
	programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace 
	nad 2000 ekvivalentních obyvatel“
56.	Vyjádření k dokumentaci záměru „Větrný park Hazlov - Skalka“ podle § 8 odst. 	    staženo
3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

57a)	Žádost dopravce MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. o prominutí 	    RK 1188/11/10
	povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
57b)	Dopravní terminál Sokolov – schválení postupu při realizaci stavby		    RK 1189/11/10 
57c)	Poskytnutí finančního příspěvku na zřízení „Limnigrafické stanice“ v obci 	    RK 1190/11/10
	Šindelová pro provozovatele stanice, kterým je ČHMU pobočka Plzeň. Návrh 
	na změnu  usnesení č. RK 995/10/10 ze dne 20.10.2010, v názvu a užití 
	limnigrafické stanice.
57d)	Výběrového řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie	     RK 1191/11/10 
a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“                                   
- informace o stavu výběrového řízení 
- zmocnění k podpisu smluv a podání výpovědí

















   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. 15	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Smlouva o nezávislém technologickém dohledu projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“	

bod č. 56	Vyjádření k dokumentaci záměru „Větrný park Hazlov - Skalka“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí	

Rozšíření programu o:

bod č. 57 a)	Žádost dopravce MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

bod č. 57 b)	Dopravní terminál Sokolov – schválení postupu při realizaci stavby

bod č. 57 c)	Poskytnutí finančního příspěvku na zřízení „Limnigrafické stanice“ v obci Šindelová 
pro provozovatele stanice, kterým je ČHMU pobočka Plzeň. Návrh na změnu usnesení 
č. RK 995/10/10 ze dne 20.10.2010, v názvu a užití limnigrafické stanice.

bod č. 57 d)	Výběrového řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“                                   
- informace o stavu výběrového řízení 
- zmocnění k podpisu smluv a podání výpovědí



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.11.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1134/11/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.11.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ev. č. 124/2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1135/11/10

- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě ev. č. 124/2010 mezi Karlovarským krajem 
a Bohemia EU Planners s.r.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem dodatku č. 1
Termín kontroly: 3.1.2011
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1136/11/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 368/2010
- přesun a změna charakteru rozpočtových prostředků z Odboru dopravy a silničního hospodářství 
do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 0,72 Kč k dofinancování nájemného za pronájem pozemku v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou ev. č. M 054/2009, v rámci integrovaného projektu Dopravní terminály Karlovarského kraje Dopravní terminály Mariánské Lázně.
Projekt je připravován k realizaci a financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 
3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 369/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu mzdových výdajů, včetně zákonných odvodů ve výši ± 155.000,-- Kč, k zajištění realizace projektu CROSS-DATA, který byl schválen k financování v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 
- 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko   

Rozpočtovou změnu č. 370/2010
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 1.350,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje k dofinancování výdajů (navýšení DPH od 1.1.2010) spojených se zpracováním žádosti o dotaci na projekt Modernizace  vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s., který je připravován k realizaci a financování v rámci  ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 
Rozpočtovou změnu č. 371/2010
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 
ve výši 100.000,-- Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Karlovarského kraje z důvodu úhrady žákovského jízdného, a to do výdajů na dopravní obslužnost autobusy – ve výši 67.000,-- Kč a do výdajů na dopravní obslužnost dráhy – ve výši 33.000,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 372/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 237.573,03 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 373/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v celkové částce ± 250.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na investiční příspěvek 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově na úhradu nákladů na vypracování projektové dokumentace EPS/EZS.

Rozpočtovou změnu č. 374/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 41.800,-- Kč. Jedná se o spolupráci odboru sociálních věcí na zajištění dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2011 v oblasti poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předmětem spolupráce je hodnocení požadavků poskytovatelů sociálních služeb na dotaci pro rok 2011, zpracování souhrnné žádosti za Karlovarský kraj 
a administrativní úkony s tímto spojené. Finanční prostředky budou vypláceny na základě uzavřených dohod o provedení práce s hodnotiteli akce.

Rozpočtovou změnu č. 375/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 278.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu „Veřejné informační služby knihoven (podprogram VISK 7)“ pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary ve výši 67.000,-- Kč, pro Muzeum Karlovy Vary ve výši 106.000,-- Kč a pro Muzeum Cheb ve výši 105.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 376/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 38.303,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvek na věcné vybavení jednotky SDH Obce Bečov nad Teplou.

Rozpočtovou změnu č. 377/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 650.000,-- Kč z rezervy ekonomického odboru do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, a to Integrované střední škole Cheb, jako provozní příspěvek v částce 350.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s „Bezpečností a ochranou zdraví při práci“ a Dětskému domovu Plesná, jako investiční příspěvek ve výši 300.000,-- Kč na nákup nového plynového kotle.

Rozpočtovou změnu č. 378/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.264.000,-- Kč z rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Investiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov na opravu havarijního stavu parokondenzátního potrubí.

Rozpočtovou změnu č. 379/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 39.100,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou 
a střední odborné učiliště Dalovice na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v rámci předmětu řízení motorových vozidel. 

Rozpočtovou změnu č. 380/2010
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 1.000.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, k vyposlání investičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov na projekt Česko-bavorský geopark, který je připravován k realizaci a financování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad



Rozpočtovou změnu č. 381/2010 
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 75.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro Národní památkový ústav na zajištění Národního ceremoniálu EN.

Rozpočtovou změnu č. 382/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.037.816,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené na financování realizace
individuálního projektu Karlovarského kraje Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje
financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
 - zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 183.144,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje, jedná se o poměrnou část 15% podílu spolufinancování tohoto projektu ze strany Karlovarského kraje
 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 115.000,-- Kč k zajištění výdajů na mzdy a zákonné odvody

Rozpočtovou změnu č. 383/2010
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 33.174.000,-- Kč. Jedná se o 2. úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů 2010 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 12.439.612,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi a dobrovolným svazem obcí Karlovarského kraje v částce 20.734.388,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy). Úprava rozpočtu zohledňuje změnu výkonů na školách a školských zařízeních pro nový školní rok 2010/2011 a dále vázání prostředků státního rozpočtu dle usnesení vlády č. 54/2010 
a 552/2010. Zdrojem finančních prostředků je zákonná rezerva vytvořená z dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Rozpočtovou změnu č. 384/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 150.000,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvek pro Český hydrometeorologický ústav na vybudování limnigrafické stanice v Obci Šindelová. 

Rozpočtovou změnu č. 386/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 481.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010 (č. j. 10 963/2010-28), a to pro příspěvkovou organizaci Karlovarského Kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary v částce 37.000,-- Kč a pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 444.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy je přílohou důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 387/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 487.662,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování generální pilotáže společné části maturitní zkoušky ze státního rozpočtu pro školy zřizované Karlovarským krajem ve výši 429.318,-- Kč a pro soukromé školy v Karlovarském kraji  
ve výši 58.344,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 388/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 310.828,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční 
účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na akci „EU peníze školám“ financovanou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu a mateřskou školu při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart, jako 1. záloha ve výši 60% nákladů projektu.
Rozpočtovou změnu č. 389/2010
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 3.060.904,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 2.223.205,-- Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 837.699,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 390/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 14.502.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních osobních výdajů ve školství v období IV. čtvrtletí 2010 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 385/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.384.083,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční
účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na akci „EU peníze školám“ financovanou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro školu zřizovanou Městem Cheb 4. Základní školu Cheb, Hradební 14 ve výši 1.384.779,-- Kč, školu zřizovanou Městem Hroznětín Základní školu Hroznětín, Sídliště 310 ve výši 507.346,20 Kč a školu zřizovanou Obcí Kyselka Základní a mateřskou školu Kyselka ve výši 
491.958,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 391/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 85.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Sokolov, Sokolovská 1507, zřizovanou městem Sokolov, a to na zajištění projektů „Společně to zvládneme“ a „Společně přes překážky“ financovaných v rámci dotačního programu  „Program na podporu integrace romské komunity č. j. 18296/2010-II/2“ .

Rozpočtovou změnu č. 392/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.111.780,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční
účelové dotace  z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje k financování oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodově zprávě).

Termín kontroly: 2.12.2010

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


4. Tisková oprava usnesení č. RK 962/10/10 o schválení rozpočtových změn č. 342 a 343/2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1137/11/10

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 962/10/10 přijatého ke schválení rozpočtových změn č. 342/2010 a 343/2010, a to tak, že u těchto dvou rozpočtových změn chybělo doporučení  
ke schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje, takže před text těchto dvou rozpočtových změn 
se vkládá: 

„bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení“

Další text usnesení se nemění.

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


5. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2010 do 30.9.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1138/11/10

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1 - 9/2010

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


6. Rozdělení zůstatku rezervního fondu příspěvkové organizace Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1139/11/10

- schvaluje rozdělení finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Muzeum Cheb:
	Muzeum Cheb ve výši 115.686,-- Kč

Muzeum Sokolov ve výši 115.686,-- Kč
Muzeum Karlovy Vary ve výši 115.686,-- Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Nařízení odvodu neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v oblasti sociální

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1140/11/10

- schvaluje snížení provozního příspěvku pro rok 2010 v celkové výši 11.704.000,-- Kč pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí dle návrhu

- ukládá příspěvkovým organizacím v oblasti sociální odvést částku 11.704.000,-- Kč do rozpočtu zřizovatele dle návrhu
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
                 

8. Navýšení mzdového limitu pro příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, Domov pro seniory v Perninku a Agentura projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1141/11/10

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 400.000,-- Kč příspěvkové organizaci Domov pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově 

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 250.000,-- Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory 
v Perninku 

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 300.000,-- Kč příspěvkové organizaci Agentura projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Schválení investičního příspěvku a schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1142/11/10

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu:

- Investiční příspěvek ve výši 250.000,-- Kč na opravu vnější izolace budovy 

- Převod finančních prostředků ve výši 189.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního na doplatek opravy vnější izolace budovy 

- Převod finančních prostředků ve výši 119.900,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního na pořízení dezinfekční myčky podložních mís 

Zodpovídá: Jaroslava Štádlerová, ředitelka příspěvkové organizace


10. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let, Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1143/11/10

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 616.995,-- Kč příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Aš na dofinancování víceprací u akce „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš“ 

Zodpovídá: Bc. Marta Heppnerová, pověřená vedením příspěvkové organizace


11. Schválení navýšení investičního a neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1144/11/10

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Muzeum Sokolov:

	Investiční příspěvek ve výši 450.000,-- Kč na zaměření sokolovského zámku

Investiční příspěvek ve výši 350.000,-- Kč na stavebně technický průzkum sokolovského zámku
Neinvestiční příspěvek ve výši 137.913,-- Kč na sejmutí, transfer a uložení barokního stropu a zajištění střechy na budově Děkanství v Horním Slavkově

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


12. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro KONTAKT bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1145/11/10

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku ve výši 50.000,- Kč na pobytovou akci ,,Lázně dětem“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a KONTAKTEM bB, občanským sdružením pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér dle návrhu

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


13. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1146/11/10

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 77 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.9.2010 takto: 

	2 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem, 1 se ztrátou
	2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem
	14 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem
	7 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem

45 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 4 se ztrátou

- ukládá ředitelům/ředitelkám níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření nebyly 
k 31.12.2010 záporné:

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
	Školní statek Cheb
Gymnázium Cheb
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Termín kontroly: 7.3.2011
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

14. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nákup výpočetní techniky pro IS KÚ KK“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1147/11/10
- schvaluje vyloučení uchazečů:
NET Partners a.s. pro část C zakázky
	VUJO s.r.o., pro část C zakázky
	MK nástroje s.r.o., pro část B zakázky
z důvodu překročení maximální ceny uvedených částí zakázky a
	NET Partners a.s, pro část B zakázky

z důvodu nedodržení požadovaných technických parametrů zařízení, z účasti v uvedených částech zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup výpočetní techniky pro IS KÚ KK“

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Nákup výpočetní techniky pro IS KÚ KK“. Jako nejvýhodnější byly vyhodnoceny nabídky uchazečů pro uvedené části zakázky:
	VUJO s.r.o., pro část A, s nabídkovou cenou 705.600,- Kč včetně DPH
	VUJO s.r.o., pro část B, s nabídkovou cenou 89.520,- Kč včetně DPH
	AutoCont CZ a.s., pro část C, s nabídkovou cenou 583.887,- Kč včetně DPH


- schvaluje uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky mezi Karlovarským krajem a vítězi jednotlivých částí soutěže na „Nákup výpočetní techniky pro IS KÚ KK“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem smluv s vítězi soutěže na jednotlivé části zakázky „Nákup výpočetní techniky pro IS KÚ KK“

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Smlouva o nezávislém technologickém dohledu projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


16. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů s ev. č. D1279/2009; D1281/2009; D1283/2009; D1284/2009; D1291/2009; D1299/2009; D1053/2008; D1110/2008; D1145/2008; D1282/2009; D1054/2008; D1058/2008; D1060/2008; D1046/2008; D1038/2008; D1144/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1148/11/10

- schvaluje znění Dodatků, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů 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 příjemci:
První české gymnázium v Karlových Varech s ev. č. D 1279/2009 (Dodatek č. 1)
AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o., s ev. č. D1281/2009 (Dodatek 
č. 1),
Gymnázium Cheb s ev. č. D1283/2009 (Dodatek č. 1)
Gymnázium Cheb s ev. č. D1284/2009 (Dodatek č. 1)
	Gymnázium Cheb s ev. č. D1291/2009 (Dodatek č. 1)
Střední škola živnostenská Sokolov s ev. č. D1299/2009 (Dodatek č. 1)
bit cz training, s.r.o., s ev. č. D1053/2008 (Dodatek č. 2)
	Asistenční centrum, a.s., s ev. č.  D1110/2008 (Dodatek č. 2)
	Základní škola jazyků Karlovy Vary s ev. č. D1145/2008 (Dodatek č. 2)
	Střední průmyslová škola Ostrov s ev. č.  D1282/2009 (Dodatek č. 2)
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., s ev. č. D1054/2008 (Dodatek 
č. 3)
	Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 
s ev. č. D1058/2008 (Dodatek č. 3)
	Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně s ev. č. D1144/2008 a (Dodatek 
č. 3), 
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně s ev. č. D1046/2008 (Dodatek č. 3)
	Integrovaná střední škola Cheb s ev. č. D 1038/2008 (Dodatek č. 4)
	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov s ev. č. D1060/2008 (Dodatek č. 4)

- schvaluje uzavření Dodatků, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů 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 příjemci:
První české gymnázium v Karlových Varech s ev. č. D 1279/2009 (Dodatek č. 1) 
AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o., s ev. č. D1281/2009 (Dodatek 
č. 1)
Gymnázium Cheb s ev. č. D1283/2009 (Dodatek č. 1),
Gymnázium Cheb s ev. č. D1284/2009 (Dodatek č. 1),
	Gymnázium Cheb s ev. č. D1291/2009 (Dodatek č. 1),
Střední škola živnostenská Sokolov s ev. č. D1299/2009 (Dodatek č. 1)
bit cz training, s.r.o., s ev. č. D1053/2008 (Dodatek č. 2)
	Asistenční centrum, a.s., s ev. č.  D1110/2008 (Dodatek č. 2)
	Základní škola jazyků Karlovy Vary s ev. č. D1145/2008 (Dodatek č. 2)
Střední průmyslová škola Ostrov s ev. č. D1282/2009 (Dodatek č. 2)
	Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., s ev. č. D1054/2008 (Dodatek 
č. 3)
	Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 
s ev. č. D1058/2008 (Dodatek č. 3)
	Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně s ev. č. D1144/2008 a (Dodatek 
č. 3), 
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně s ev. č. D1046/2008 (Dodatek č. 3)
	Integrovaná střední škola Cheb s ev. č. D 1038/2008 (Dodatek č. 4)
	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov s ev. č. D1060/2008 (Dodatek č. 4)

Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


17. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji – Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů s ev. č. D1286/2009; D1287/2009; D1288/2009; D1289/2009; D1059/2008; D1072/2008; D1143/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1149/11/10

- schvaluje znění Dodatků, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci:
Dětský domov Aš s ev. č. D 1286/2009 (Dodatek č. 1)
Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace 
s ev. č. D1287/2009 (Dodatek č. 1)
Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace s ev. č. D 1288/2009 (Dodatek č. 1)
Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace s ev. č. D 1289/2009 (Dodatek č. 2)
	Základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary s ev. č. D 1059/2008 (Dodatek č. 3)
Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace s ev. č. D 1072/2008 (Dodatek č. 3)
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace s ev. č. D 1143/2008 (Dodatek č. 3)

- schvaluje uzavření Dodatků, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci:
Dětský domov Aš s ev. č. D 1286/2009 (Dodatek č. 1) 
Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace 
s ev. č. D1287/2009 (Dodatek č. 1)
Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace s ev. č. D1288/2009 (Dodatek č. 1)
Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace s ev. č. D1289/2009 (Dodatek č. 2)
	Základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary s ev. č. D1059/2008 (Dodatek č. 3)
Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace s ev. č. D1072/2008 (Dodatek č. 3)
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace s ev. č. D1143/2008 (Dodatek č. 3)

Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


18. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji – Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů s ev. č. D1278/2009; D1285/2009; D1290/2009; D1292/2009; D1293/2009; D1295/2009; D1296/2009; D1297/2009; D1298/2009; D1294/2009; D1056/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1150/11/10

- schvaluje znění Dodatků, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci:
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov s ev. č. D 1278/2009 (Dodatek č. 1)
Gymnázium Cheb s ev. č. D1285/2009 (Dodatek č. 1)
První české gymnázium v Karlových Varech s ev. č. D1290/2009 (Dodatek č. 1)
První české gymnázium v Karlových Varech s ev. č. D1292/2009 (Dodatek č. 1)
	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov s ev. č. D1293/2009 (Dodatek č. 1)
Gymnázium Cheb s ev. č. D1295/2009 (Dodatek č. 1)
Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace s ev. č. D1296/2009 (Dodatek č. 1)
	Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov s ev. č.  D1297/2009 (Dodatek č. 1)
	Integrovaná střední škola Cheb s ev. č. D 1298/2009 (Dodatek č. 1)
EduCare o.s. s ev. č. D1294/2009 (Dodatek č. 2)
PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s. s ev. č. D1056/2008 (Dodatek č. 3)

- schvaluje uzavření Dodatků, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci:
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov s ev. č. D 1278/2009 (Dodatek č. 1)
Gymnázium Cheb s ev. č. D1285/2009 (Dodatek č. 1)
První české gymnázium v Karlových Varech s ev. č. D1290/2009 (Dodatek č. 1)
První české gymnázium v Karlových Varech s ev. č. D1292/2009 (Dodatek č. 1)
	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov s ev. č. D1293/2009 (Dodatek č. 1)
Gymnázium Cheb s ev. č. D1295/2009 (Dodatek č. 1)
Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace s ev. č. D1296/2009 (Dodatek č. 1)
	Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov s ev. č.  D1297/2009 (Dodatek č. 1)
	Integrovaná střední škola Cheb s ev. č. D 1298/2009 (Dodatek č. 1)
EduCare o.s. s ev. č. D1294/2009 (Dodatek č. 2)
PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s. s ev. č. D1056/2008 (Dodatek č. 3)

Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

     
19. Projekt kraje v rámci výzvy č. 69 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1151/11/10

- souhlasí 
- s projektovým záměrem „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“, 
ve zkratce „SOVA“
- se zařazením projektu „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“ 
do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
- se zpracováním a podáním žádosti o financování projektu v rámci výzvy č. 69 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) s názvem „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“
- s přijetím dotace pro projekt a s realizací projektu „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“ podaného v rámci výzvy č. 69 OPLZZ 
- s vlastním spolufinancováním projektu „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“ ve výši max. 1 500 000,- Kč, tzn. 15% celkových uznatelných nákladů projektu
- doporučuje zastupitelstvu kraje ke schválení
- projektový záměr „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“
- zařazení projektu „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
- zpracování a podání žádosti o financování projektu v rámci výzvy č. 69 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) s názvem „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“
- přijetí dotace pro projekt a realizaci projektu „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“ podaného v rámci výzvy č. 69 OPLZZ 
- vlastní spolufinancování projektu „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“ ve výši max. 1 500 000,- Kč, tzn. 15% celkových uznatelných nákladů projektu

- ukládá vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu zajistit vypracování a podání žádosti o finanční podporu projektu „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“ v rámci OPLZZ a zajistit realizaci tohoto projektu

- pověřuje statutárního zástupce hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Martina Havla podpisem všech relevantních dokumentů souvisejících s podáním žádosti, přípravou a realizací projektu „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“ a zajištěním finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje
Termín kontroly: 7.2.2011
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


20. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1152/11/10

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje ve výši 50.000,- Kč

- souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
ve výši 50.000,- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 2.12.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


21. Projekt „Informačně – vzdělávací středisko“ - realizace projektu a závazný příslib financování pro Integrovaný operační program

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1153/11/10

- souhlasí 
a) s podáním žádosti o dotaci na projekt „Informačně-vzdělávací středisko“ do Integrovaného operačního programu
b) s předfinancováním projektu ve výši 30.000.000,00 Kč a spolufinancováním projektu ve výši maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů
c) se skutečností, aby podáním žádostí o dotaci a řízením projektu byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a vedoucí projektu byla její ředitelka Ing. Jana Michková
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti pro projekt „Informačně-vzdělávací středisko“ do Integrovaného operačního programu a dalších souvisejících dokumentů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
	podání žádosti o dotaci na projekt „Informačně-vzdělávací středisko“ do Integrovaného operačního programu 
	předfinancování projektu ve výši 30.000.000,00 Kč a spolufinancování projektu ve výši maximálně 
15 % celkových uznatelných nákladů
	aby podáním žádostí o dotaci a řízením projektu byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a vedoucí projektu byla její ředitelka Ing. Jana Michková


Termín kontroly: 21.3.2011

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


22. Záměr využitelnosti projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1154/11/10

- souhlasí se Záměrem využitelnosti projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Záměr využitelnosti projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje

Termín kontroly: 21.3.2011

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


23. Odměna ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1155/11/10

- schvaluje odměnu ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. 
Ing. Jany Michkové ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 3.1.2011 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


24. Projekt kraje v rámci výzvy ESPON 2013 - „Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1156/11/10

- souhlasí
- s projektovým záměrem „Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny“
- se zařazením projektu „Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
- se zpracováním a podáním žádosti/vyjádření zájmu v rámci výzvy programu pro mezinárodní spolupráci ESPON
- s vlastní financování projektu „Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny“ ve výši max. 650 000,- Kč

- doporučuje zastupitelstvu kraje ke schválení
- projekt „Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny“
- zařadit projekt „Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny“ 
do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
- zpracování a podání žádosti/vyjádření zájmu v rámci výzvy programu pro mezinárodní spolupráci ESPON
- vlastním financováním projektu „Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj 
a budoucí potenciál krajiny“ ve výši max. 650 000,- Kč

- pověřuje odbor regionálního rozvoje přípravou a zpracováním žádosti/vyjádření zájmu v rámci výzvy programu pro mezinárodní spolupráci ESPON 2013, priorita 2, dále pak zajištěním partnerů projektu 
a zajištěním realizace tohoto projektu
Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


25. Změna v poskytnuté dotaci v roce 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – I. kolo 
– Chodov (KV)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1157/11/10

- souhlasí s uvedenou změnou v poskytnuté dotaci pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo pro obec Chodov (KV) 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou změnu ke schválení 
Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


26. Návrh na udělení dotací pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje 
– II. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1158/11/10

- souhlasí s uvedeným návrhem v poskytnuté dotaci pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – II. kolo. Dotace je poskytnuta obci Andělská Hora ve výši 50.000,- Kč na pořízení doplňujících průzkumů a rozborů.  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje návrh v poskytnuté dotaci ke schválení 
Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


27. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1159/11/10

- souhlasí s předloženými Pravidly pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na podporu územně plánovací činnosti obcí pro rok 2011 - 9. změna

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro hodnocení žádostí 
a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2011 – 9. změnu  
Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


28. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, státním podnikem, za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1160/11/10

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, státním podnikem, za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, státním podnikem

Termín kontroly: 24. 1.2011

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


29. Žádost Města Cheb o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou vodovodu v silničních pozemcích Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1161/11/10

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Vodovod Slapany“ na polovinu z původně stanovené částky
Termín kontroly: 24.1.2011

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


30. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – informace o účasti v projektech programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa CONVAIRFIELDS a CHAMPIONS

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1162/11/10

- bere na vědomí předloženou informaci o účasti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. v projektech programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa CONVAIRFIELDS a CHAMPIONS 

Termín kontroly: 2.12.2010

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


31. 4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1163/11/10

- schvaluje 4. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 4. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“ dle návrhu

Termín kontroly: 24.1.2011

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


32. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ – část II

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1164/11/10

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ – část II, dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ – části II, dle návrhu

Termín kontroly: 7.3.2011

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


33. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za splnění mimořádného úkolu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1165/11/10

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za splnění mimořádného pracovního úkolu v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 3.1.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


34. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb č. 365/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1166/11/10

- schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 365/2008 pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 3 výše uvedené smlouvy 

Termín kontroly: 24.1.2011

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


35. Zpráva o průběžném plnění individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1167/11/10

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“
ke dni 31.10.2010

Termín kontroly: 3.1.2011

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


36. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/6 včetně pozemků, součástí a příslušenství v k.ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1168/11/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části stavby silnice č. I/6 v km cca 121,131 – 122,540 včetně pozemkové parcely č. 127/12 o výměře 23201 m2, části pozemkové parcely č. 310/27 o výměře cca 14943 m2, součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Hory 
u Jenišova formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390 (jako budoucí dárce na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, dle návrhu

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

Termín kontroly: 7.3.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


37. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Stříbrná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1169/11/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkových parcel č. 2237/4 o výměře 34 m2, č. 2240/8 o výměře 1 m2, č. 2240/9 o výměře 4 m2, č. 2245/3 o výměře 19 m2 a č. 2261/7 o výměře 42 m2, vše v k.ú. a obci Stříbrná, formou kupní smlouvy mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 
70,- Kč/m2, tj. celkem 7.000,- Kč + 2.550,- Kč za vyhotovení znaleckých posudků + 879,- Kč náklady Lesů České republiky, s.p., spojené s převodem + 500,- Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 10.929,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Lesů České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 7.3.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


38. Zrušení části usnesení č. RK 311/04/09 ze dne 2.4.2009 - Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1170/11/10

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 311/04/09 ze dne 2.4.2009 ve znění:

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1795/10 v k.ú. Krajková, silnice 
č. III/21033 ve prospěch paní Lenky Richterové dle snímku z katastrální mapy (umístění inženýrských sítí – přípojka kanalizace k RD), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 2.1.2005
Zbývající části usnesení č. RK 311/04/09 ze dne 2.4.2009 se nemění.       

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


39. Souhlas se zajištěním svahu a sanací opěrné zdi na p.p.č. 203, k.ú. Jáchymov u Mincovny 
v Jáchymově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1171/11/10

- bere na vědomí vydání souhlasného stanoviska ke stavbě „Zajištění svahu a sanace opěrné stěny u staré mincovny v Jáchymově“ podle projektu zpracovaného společností RotaGroup, s.r.o., IČ: 27967344, 
se sídlem v Praze, která svým rozsahem zasahuje do pozemkové parcely č. 203, k.ú. Jáchymov, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje. Souhlas bude součástí veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, investorem stavby bude Město Jáchymov.

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


40. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 903/1, k.ú. Karlovy Vary, 
ve vlastnictví Města Karlovy Vary ve prospěch Karlovarského kraje, pro stavbu „Revitalizace objektu Císařských lázní“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1172/11/10

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 903/1, k.ú. Karlovy Vary, která je ve vlastnictví Města Karlovy Vary mezi Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) 
a Městem Karlovy Vary (jako stranou povinnou). Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 
ve výši 12.000,- Kč podle sazebníku úhrad užívaného ve Městě Karlovy Vary, částka je stanovena včetně DPH.

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
k  p.p.č.903/1, k.ú. Karlovy Vary

Termín kontroly: 24.1.2011 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


41. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 353/1, k.ú. Horní Slavkov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1173/11/10

- bere na vědomí zřízení věcného břemene k p.p.č. 353/1, k.ú. Horní Slavkov, na které je umístěno zemní kabelové vedení a pilíř s přípojkovou skříní, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
a to za jednorázovou úhradu ve výši 720,- Kč včetně DPH, stanovenou výpočtem

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, zastoupenou společností ELEKTROPLAN s.r.o., IČ: 26394472 (jako stranou oprávněnou)

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č.353/1, k.ú. Horní Slavkov a pověřuje jej podpisem smlouvy

Termín kontroly: 24.1.2011 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


42. Odměny kronikářům v soutěži „Kronika roku“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1174/11/10

- bere na vědomí informace o vyhodnocení soutěže Karlovarského kraje „Kronika roku“ 

- souhlasí s  poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje třem nejúspěšnějším kronikářům za umístění v soutěži „Kronika roku“. Výše výhry a jména vítězů jsou uvedeny v návrhu

- ukládá Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit potřebné kroky k vyplacení odměn
Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 	       


43. Smlouvy o partnerství na projekty „Česko–bavorský geopark“ a „Art centrum Galerie 4“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1175/11/10

- schvaluje smlouvu o partnerství na projekt „Česko–bavorský geopark“, která bude uzavřena s Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje 
      
- schvaluje smlouvu o partnerství na akci „Art centrum galerie 4“, která bude uzavřena s Galerií 
4 – galerií fotografie, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje
              
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedených smluv o partnerství
Termín kontroly: 7.3.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

44. Oznámení o ukončení projektů realizovaných z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad: 
- „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
- „Prezentace kulturního dědictví kraje“
- „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“
- „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“
- „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
- „Konference cestovního ruchu a lázeňství“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1176/11/10

- bere na vědomí informace o ukončení finanční a věcné realizace projektů administrovaných odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu:
„Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
„Prezentace kulturního dědictví kraje“
„Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“
„Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“
„Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
„Konference cestovního ruchu a lázeňství“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení:
- informace o ukončení finanční a věcné realizace projektů administrovaných odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu:
„Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
„Prezentace kulturního dědictví kraje“
„Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“
„Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“
„Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
„Konference cestovního ruchu a lázeňství“

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


45. Změna platu řediteli příspěvkové organizace Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1177/11/10

- stanovuje novou výši platu řediteli příspěvkové organizace Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje 
Ing. Romanu Procházkovi s účinností od 1.12.2010

- ukládá odboru kancelář ředitelce úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením

Termín kontroly: 3.1.2011

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


46. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let a stanovení 
platu ředitele

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1178/11/10
- jmenuje Ing. Eriku Pavlovou do funkce ředitele příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let s účinností od 1.12.2010

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenované ředitelky

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

Termín kontroly: 3.1.2011
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


47. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1179/11/10

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2010 v částkách dle návrhu 
Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


48. Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1180/11/10

- schvaluje návrh a uzavření příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205, Karlovy Vary, 
PSČ 360 06, v souvislosti se zajištěním ohledání zemřelého

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem příkazní smlouvy k ohledání zemřelého 
za Karlovarský kraj 
Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


49. Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka software“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1181/11/10

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka software“ vyhlášeného Karlovarským krajem. Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče AutoCont CZ a.s., Nemocniční 12, 702 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 364.835,-- Kč bez DPH (437.802,-- Kč vč. DPH).

- pověřuje Mgr. Moniku Šperglovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, podpisem kupní smlouvy 
Termín kontroly: 16.12.2010

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


50. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1182/11/10

- schvaluje nové místo uskutečňování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední lesnická škola Žlutice, na adrese Smetanova 8, 364 52 Žlutice

- souhlasí se zřízením střední školy, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola 
a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717, okres Sokolov, příspěvková organizace, s nejvyšším povoleným počtem 200 žáků, s následujícími obory vzdělání s účinností od 1. ledna 2011

	23-52-H/01 Nástrojář, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků
	23-51-H/01 Strojní mechanik, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků
	39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků
	23-45-L/01 Mechanik seřizovač, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků
	78-42-M/05 Přírodovědné lyceum, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 50 žáků


- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat příspěvkovou organizaci 
a jejího zřizovatele o stanovisku kraje ke zřízení střední školy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: 20.6.2011  

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


51. Poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1183/11/10

- schvaluje poskytnutí osobního příplatku RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, s účinností od 1. prosince 2010 ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím osobního příplatku 

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
52. Změna č. 21 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „ Město Boží Dar – osada Klínovec a Neklid“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1184/11/10

- souhlasí se schválením změny č. 21 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Město Boží Dar – osada Klínovec a Neklid“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 21 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Město Boží Dar – osada Klínovec a Neklid“ ke schválení

Termín kontroly: 7.2.2011

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


53. Projednání aktualizace „Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1185/11/10

- projednala aktualizaci „Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje“

- bere na vědomí tuto aktualizaci a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít aktualizaci „Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje“ na vědomí s tím, že odbor životního prostředí a zemědělství bude Zastupitelstvo Karlovarského kraje každoročně informovat o průběhu plnění opatření ze Strategie

Termín kontroly: 21.11.2011

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


54. Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel – úprava pravidel pro spolufinancování akcí Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1186/11/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu pravidel - Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel
Termín kontroly: 3.1.2011
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


55. „Chebsko – environmentální opatření“ - příspěvek kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1187/11/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního
příspěvku kraje akciové společnosti Chevak Cheb ve výši 8 000 000,- Kč na akci 
„Chebsko - environmentální opatření“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací 
a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 
Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


56. Vyjádření k dokumentaci záměru „Větrný park Hazlov - Skalka“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


57a) Žádost dopravce MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1188/11/10

- schvaluje prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně za nedodržení postupu 
při měsíčním předložení výkazu ujetých vozových kilometrů a výnosů za měsíc září 2010 dle článku 
VII. Prokázání objednaného dopravního výkonu v závazku, odst. 1. Smlouvy ev. č.: 336/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní trolejbusové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje ve znění dodatků č. 1 – 2 dopravci MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

Termín kontroly: 16.12.2010

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


57b) Dopravní terminál Sokolov – schválení postupu při realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1189/11/10

- schvaluje v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov použití jednacího řízení bez uveřejnění se zhotovitelem stavby k ocenění změny víceprací na SO 02 Komunikace (v rámci změny nové dispozice plochy zastávkových stání), z důvodu překročení limitu 6 mil. Kč celkového rozsahu víceprací

- schvaluje změnu materiálu povrchu plochy komunikace zastávkových stání terminálu z živičného na cementový beton 

Termín kontroly: 21.2.2011

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

57c) Poskytnutí finančního příspěvku na zřízení „Limnigrafické stanice“ v obci Šindelová 
pro provozovatele stanice, kterým je ČHMU pobočka Plzeň. Návrh na změnu usnesení 
č. RK 995/10/10 ze dne 20.10.2010, v názvu a užití limnigrafické stanice.	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1190/11/10

- souhlasí s provedením změny ve smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zřízení Limnigrafické stanice v obci Šindelová ve výši 150.000,- Kč (jednostopadesát tisíc korun českých) tj. 50% celkových nákladů na realizaci akce ČHMÚ pobočka Plzeň. Mění se název předmětu na přenosnou limnigrafickou stanici, dále se mění místo užívání na – umístění na vodních tocích Karlovarského kraje dle potřeb IZS.

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

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

Termín kontroly: 3.1.2011

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


57d) Výběrového řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“                                   
- informace o stavu výběrového řízení 
- zmocnění k podpisu smluv a podání výpovědí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1191/11/10

- bere na vědomí informaci o stavu veřejné zakázky na „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“                                   

- uděluje plnou moc vedoucímu odboru vnitřních záležitostí v rozsahu dle přílohy

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí zajistit uzavření a ukončení smluv v rozsahu plné moci dle přílohy

Termín kontroly: 3.1.2011 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí




