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20.12.2010		Strana 1 (celkem 8)
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 48. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. prosince 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:08 do 09:45 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:		Bc. Lokajíček	
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná
 


Usnesení č.
 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání
											
1.		Rozpočtové změny									RK 1340/12/10	
2.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace – Střední 		RK 1341/12/10
	lesnická škola Žlutice
3.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov 	RK 1342/12/10
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu
4. 	Schválení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Krajská 		RK 1343/12/10
knihovna Karlovy Vary	
5.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Základní 	RK 1344/12/10
organizaci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, 
Karlovarské krajské nemocnice, pracoviště Karlovy Vary  
6.	Smlouva o dílo – ITData Processing, s.r.o., dodatek č. 1				RK 1345/12/10
7.	Projekt „Rozvoj dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ příspěvkové 		RK 1346/12/10
	organizace Integrovaná střední škola Cheb
8.	Projekt „Centrum dalšího vzdělávání - GOAML“ příspěvkové organizace 		RK 1347/12/10
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
9.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 	RK 1348/12/10
	a.s. – Doplnění člena dozorčí rady
10.	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi 		RK 1349/12/10
Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
11.	  Schválení Dodatku č. 2 předpisu rady kraje č. PR 01/2009 Pravidla pro zadávání 	RK 1350/12/10
	  veřejných zakázek Karlovarským krajem




12.	  ,,MATYÁŠ“ v Nejdku - havárie rozvodu vody					RK 1351/12/10



















             Mgr. Martin Havel, v z.		             PaedDr. Vratislav Emler v. r. 
                          hejtmana				     	    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. 



1. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1340/12/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 467/2010
- zapojení daňových příjmů ve výši 50.000.000,-- Kč nad výši daňových příjmů schváleného rozpočtu Karlovarského kraje a jejich převod do Fondu budoucnosti na zajištění finančních prostředků 
na úhradu výdajů spojených se zvýšeným financováním investičních akcí Karlovarského kraje 
a projektů EU

Rozpočtovou změnu č. 468/2010
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční v rámci schváleného rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  387.108,-- Kč.  Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu na opravu venkovní terasy a opravu střechy.

Rozpočtovou změnu č. 469/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 20.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro Základní organizaci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Karlovarská krajská nemocnice, pracoviště Karlovy Vary na 10. volejbalový turnaj Karlovarské nemocnice.

Rozpočtovou změnu č. 470/2010
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  
± 250.000,-- Kč. Investiční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na dofinancování akce „Serverová infrastruktura informačních systémů v Krajské knihovně Karlovy Vary“.

Rozpočtovou změnu č. 471/2010
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.106.487,32 Kč z titulu přijetí 8. 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 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti 
o částku 2.879.000,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace na pokrytí investičních výdajů téhož projektu, kde dílčí aktivitou je přechod osob z ústavní péče do chráněného bydlení

Rozpočtovou změnu č. 472/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.201,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků z roku 2009 došlých na účet Karlovarského kraje v prosinci 2010 jako přeplatek sociálního pojištění od organizací zřizovaných Městem Luby, a to Mateřské školy Luby v částce 6.538,-- Kč 
a Základní umělecké školy Luby v částce 8.663,-- Kč. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Termín kontroly: 24.1.2011

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


2. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace – Střední lesnická škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1341/12/10

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice ve výši 141.700,-- Kč na doplacení akce „Stavební úpravy související se změnou užívání objektu na náměstí“

Zodpovídá: Ing. Josef Svoboda, ředitel příspěvkové organizace


3. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1342/12/10

- schvaluje změnu účelu použití části investičních prostředků ve výši 387.108,-- Kč příspěvkové organizace Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu ze schválených investičních akcí v roce 2010 na opravu venkovní terasy a opravu střechy 

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace

4. Schválení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1343/12/10

- schvaluje investiční příspěvek ve výši 250 000,-- Kč na dofinancování akce „Serverová infrastruktura informačních systémů v KKKV“ pro příspěvkovou organizaci Krajská knihovna Karlovy Vary

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru




5. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Základní organizaci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Karlovarské krajské nemocnice, pracoviště Karlovy Vary  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1344/12/10

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku ve výši 20.000,- Kč na 10. volejbalový turnaj Karlovarské nemocnice

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Základní organizací Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Karlovarské krajské nemocnice, pracoviště Karlovy Vary dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy
Termín kontroly: 24.1.2011 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Smlouva o dílo – ITData Processing, s.r.o., dodatek č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1345/12/10

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností ITData Processing, s.r.o., IČ: 28295803, se sídlem Brno-střed, Stýřice, Polní 780/92 

- pověřuje Mgr. Martina Havla podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností ITData Processing, s.r.o., IČ: 28295803, se sídlem Brno-střed, Stýřice, Polní 780/92

Termín kontroly: 24.1.2011

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


7. Projekt „Rozvoj dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1346/12/10

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3 – Další vzdělávání, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Petra Adamce, zaměstnance příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Rozvoj dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s uzavřením smlouvy o finančním partnerství v projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ mezi příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb a Okresní hospodářskou komorou Cheb a smluv o nefinančním partnerství s Fakultou ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni, příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb a Občanským sdružením Balime

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ ve výši cca 4.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 21.3.2011  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


8. Projekt „Centrum dalšího vzdělávání - GOAML“ příspěvkové organizace Gymnázium 
a obchodní akademie Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1347/12/10

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Centrum dalšího vzdělávání – GOAML“ příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3 – Další vzdělávání, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Marii Lehockou, zaměstnankyni příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, vedoucí projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Centrum dalšího vzdělávání – GOAML“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Centrum dalšího vzdělávání – GOAML“ byla příspěvková organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Centrum dalšího vzdělávání – GOAML“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Centrum dalšího vzdělávání – GOAML“ ve výši 
cca 2.800.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 21.3.2011  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


9. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– Doplnění člena dozorčí rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1348/12/10

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 26365804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- volí nového člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice za jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to Mgr. Vladimíra Hartmanna, který nahradí zemřelého MUDr. Jiřího Morávka

- 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 představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit změny člena dozorčí rady v obchodním rejstříku 

- ukládá generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. uzavřít s novým členem dozorčí rady 
Smlouvu o výkonu člena dozorčí rady
Termín kontroly: 6.6.2011
Zodpovídá:  představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.
 JUDr. Zdeněk Horák, MBA, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.
 Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1349/12/10

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. dle návrhu, dnem 1.1.2011 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem výše uvedeného dodatku

Termín kontroly: 18.4.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
11. Schválení Dodatku č. 2 předpisu rady kraje č. PR 01/2009 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1350/12/10

- schvaluje Dodatek č. 2 předpisu rady kraje č. PR 01/2009 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem
Termín kontroly: 7.2.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


12. ,,MATYÁŠ“ v Nejdku - havárie rozvodu vody

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1351/12/10

- schvaluje návrh prozatímního řešení havarijního stavu rozvodu vody v Domově se zvláštním režimem Nejdek  

- schvaluje návrh následného řešení celkové rekonstrukce rozvodů vody, koupelen a sociálních zařízení, které jsou v nevyhovujícím stavu   

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





