Usnesení z 21. jednání RKK dne 6.6.2011
6.6.2011		Strana 1 (celkem 48)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 21. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 6. června 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:00 do 11:30 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
Přizvaní:		Ing. Pavlas, Ing. Uhříček
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, uvolněný člen zastupitelstva, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná
 


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.6.2011		  RK 565/06/11	
2. 	Monitoring významných staveb Karlovarského kraje				  staženo
3. 	Smlouvy o úpravě práv a povinností při dodávkách elektřiny a zemního plynu	  RK 566/06/11 
v rámci projektu centrálních dodávek energií pro Karlovarský kraj
4. 	Rozpočtové změny						 			  RK 567/06/11
5. 	Dodatečné neinvestiční příspěvky cizím subjektům na rok 2011 z rozpočtu	 	  RK 568/06/11	
Karlovarského kraje  
6. 	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro 		  RK 569/06/11
HC Energii s.r.o.
7. 	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské	  RK 570/06/11 
sdružení NEJSTE SAMI  
8. 	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Léčebna	  RK 571/06/11 
dlouhodobě nemocných v Nejdku
9. 	Schválení navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci 		  RK 572/06/11
Muzeum Cheb
10.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního		  RK 573/06/11 
příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu
11. 	Střední odborná škola stavební, Karlovy Vary – poskytnutí finančního příspěvku	  RK 574/06/11 
na rekonstrukci pokojů domova mládeže
12. 	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního		  RK 575/06/11 
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov 
Karlovy Vary a Ostrov          
13.	Financování asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním 		  RK 576/06/11
v roce 2011 – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
14. 	Prominutí pohledávky za povinnou SPEVI, s.r.o.					  RK 577/06/11
15. 	Prominutí pohledávky za povinným Pavlem Bláhou				  RK 578/06/11
16. 	Prominutí pohledávky za povinným Václavem Rožánkem				  RK 579/06/11
17. 	Prominutí pohledávky za povinným Petrem Müllerem				  RK 580/06/11
18. 	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 581/06/11
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji 
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D146/2011
19. 	Výsledek administrativní kontroly projektu „Další vzdělávání pedagogických            RK 582/06/11
pracovníků v Sokolově“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0006 realizovaným příspěvkovou 
organizací Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a přijetí 
opatření ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Integrovaná 
střední škola technická a ekonomická Sokolov o úlevu z povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje
20. 	Schválení změny žádosti Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu		  RK 583/06/11 
na „Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ 
vč. navrhovaných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. 
Zohlednění celkových výdajů projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území 
Karlovarského kraje. 
Schválení úpravy rozpočtu žádosti o dotaci. 
Schválení nové výše předfinancování projektu.
21. 	Sazebník doporučené výše možného prominutí povinnosti odvodu za porušení	  RK 584/06/11 
rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
22. 	Výsledek administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další		  RK 585/06/11 
vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0007 
realizovaným příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb a přijetí opatření 
ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 
o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu 
Karlovarského kraje
23. 	Výsledek administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další 	  RK 586/06/11
vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ reg. č. 
	CZ.1.07/1.3.11/02.0003 realizovaným příspěvkovou organizací První české 
gymnázium v Karlových Varech a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům 
a žádost příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 
o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu 
Karlovarského kraje
24. 	„Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ – dodatečné práce		  RK 587/06/11
25. 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					  RK 588/06/11
„Dodávka automatizačního systému včetně učebních plánů“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
26. 	Schválení dodatku č. 1 Příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem 		  RK 589/06/11
a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. 
ze dne 12.11.2009
27. 	Žádost Obce Chlum Svaté Maří o prominutí jednorázové finanční náhrady 		  RK 590/06/11
za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Chlum Svaté Maří 
– kanalizace 2. etapa“, v silničních pozemcích Karlovarského kraje			  
28. 	Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		  RK 591/06/11
Karlovarského kraje za rok 2010
29. 	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2011	  RK 592/06/11
30. 	Soutěž Vesnice roku 2011 – krajské kolo  						  RK 593/06/11 
31.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb 	  RK 594/06/11
na přípravu projektu „Cyklostezka Cheb – Waldsassen III. etapa“       
32. 	Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“	  RK 595/06/11 
v Sokolově, příspěvkové organizace
33.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Domov 	  RK 596/06/11
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 6. etapa - stavební úpravy 2. NP, 
7. etapa - stavební úpravy 1. NP
- schválení vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení
- schválení výsledku zadávacího řízení
34. 	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací	  RK 597/06/11 
na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2011
35. 	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 	  RK 598/06/11
prevence v období let 2008 – 2012“ - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Úpravy 
sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech“
36. 	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální	  RK 599/06/11 
prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení 
na dodavatele veřejné zakázky: „Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním 
onemocněním v okrese Karlovy Vary“
37. 	Schválení vzoru smlouvy o poskytování sociálních služeb - „Individuální projekt	  RK 600/06/11 
Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období 
let 2008 – 2012“
38. 	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.6.2011		  RK 601/06/11
39. 	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.6.2011		  RK 602/06/11
40. 	Způsob zpřístupnění podkladových materiálů pro jednání Rady Karlovarského 	  RK 603/06/11
kraje po jejich projednání Radou Karlovarského kraje zastupitelům Karlovarského 
kraje a to elektronickou komunikací
41. 	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	  RK 604/06/11
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
42. 	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu  		  RK 605/06/11
č.p. 415 na pozemku p.č. 431, pozemek p.č. 431, garáž bez čp/če na pozemku 
p.č. 430/34, pozemek p.č. 430/34 a pozemek p.č. 430/36  v k. ú. Habartov
43. 	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 606/06/11
– budova č.p. 78 na pozemku st.p.č. 45/1 a pozemek st.p.č. 45/1, vše 
v k. ú. Černava
44. 	Smlouva o výpůjčce movitých věcí společnosti NEMOS SOKOLOV, s.r.o.  	  RK 607/06/11 
45. 	Darování movitého majetku kraje městu Kraslice					  RK 608/06/11
46. 	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2734 	  RK 609/06/11
a 2711/1, k. ú. Karlovy Vary, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
47. 	Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Cyklostezka podél řeky Ohře“	  RK 610/06/11
48. 	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 558/1; 558/17; 664/10; 664/16, k. ú. 	  RK 611/06/11
Dvory dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského 
úřadu Karlovarského kraje“ – plynovod na pozemcích města Karlovy Vary
49. 	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1201/3,	  RK 612/06/11
k. ú. Úšovice, dotčené stavbou „Odvlhčení objektu Dětského domova 
Mariánské Lázně“
50. 	Zrušení usnesení RKK č. 976/09/09						  RK 613/06/11
51.	Oznámení o ukončení projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální		  RK 614/06/11 
depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o., v Chebu“ realizovaného 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
52. 	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Sdružení rodičů	  RK 615/06/11 
a přátel dětí a školy při základní umělecké škole J. Jindřicha
53. 	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje	  		  RK 616/06/11
Vladimíru Prokopovi na projekt ,,Monografie o malíři Franzi Grussovi“

54. 	Poskytování příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových	  RK 617/06/11 
rezervací a městských památkových zón 2011 – žádost o prodloužení termínu 
k dodání povinných podkladů
55. 	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	  RK 618/06/11
rezervací a městských památkových zón 2011 - I. etapa
56. 	Informace k převodu Karlovarské krajské nemocnice a.s., na veřejné neziskové 	  RK 619/06/11
ústavní zdravotnické zařízení dle zákona č. 245/2006 Sb.
57.	Řešení nákupu sanitních vozidel Územní zdravotnickou záchrannou službou 	  RK 620/06/11
Karlovarského kraje
58.	Změna v zajištění lékařské služby první pomoci – odbornost zubní lékařství 	  RK 621/06/11
v okrese Sokolov, nabytí movitého majetku KK
59.	Úprava organizace školního roku 2010/2011 ve střední škole, jejíž činnost 		  RK 622/06/11
vykonává příspěvková organizace Gymnázium Ostrov
60. 	Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách V. zimní olympiády 	  RK 623/06/11
dětí a mládeže ČR 2012 a poskytnutí věcných darů účastníkům
61. 	Jmenování ředitelů příspěvkových organizací Gymnázium a obchodní akademie 	  RK 624/06/11
Chodov, Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary a Základní škola 
praktická Žlutice a určení jejich platů
62. 	Odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb	  staženo
63.	Změny v dětských domovech zřizovaných Karlovarským krajem			  RK 625/06/11
64.	Místa uskutečňování základního uměleckého vzdělávání u příspěvkové		  RK 626/06/11 
organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary
65.	Projekt „Přírodovědná výuka za školou – Interaktivní přírodovědně – ekologický	  RK 627/06/11 
park II“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
66. 	Projekt „Autodiagnostika“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb	  RK 628/06/11
67.	Projekt „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“ příspěvkové	  RK 629/06/11 
organizace Integrovaná střední škola Cheb
68.	Projekt „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku“	  RK 630/06/11 
příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
69.	Projekt „Stáž jako investice do vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná 	  RK 631/06/11
střední škola Cheb
70. 	Projekt „NEPTUN – vybudování záchytné sítě pro žáky ohrožené předčasným 	  RK 632/06/11
odchodem ze vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola 
technická a ekonomická Sokolov
71.	Projekt „URAN – podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE 	  RK 633/06/11
Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov
72.	Projekt „Metodické kabinety Karlovarského kraje pro další vzdělávání 		  RK 634/06/11
pedagogických pracovníků“ příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov
73.	Projekt „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvýšení kvality výuky“ příspěvkové 	  RK 635/06/11
organizace Střední škola živnostenská Sokolov
74.	Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní umělecká 	  RK 636/06/11
škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou a přijetí opatření ke zjištěným 
nedostatkům
75.	Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní umělecká 	  RK 637/06/11
škola Žlutice a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
76.	Pravidla pro poskytování finanční podpory pro získání odborné kvalifikace 	  RK 638/06/11
učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí 
nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji
77.	Tisková oprava usnesení č. RK 537/05/11 – Finanční zajištění uspořádání 		  RK 639/06/11
sbírky porcelánu a knihovního fondu a změna zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
78.	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí 24. výzva		  RK 640/06/11 
– prioritní osa 2
79.	Informace o výsledku výběrového řízení na funkci výkonného pracovníka 		  RK 641/06/11
Komunální odpadové společnosti, a.s.
80a)	Uzavření Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností EUROVIA 	  RK 642/06/11
CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ
80b)	Zapojení Karlovarského kraje do Evropského seskupení pro územní spolupráci	  RK 643/06/11
80c) 	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 	  RK 644/06/11
	prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení 
	na dodavatele veřejné zakázky: „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově“
80d)	Projekt Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila – Dodatek č. 1 		  RK 645/06/11
k Příkazní smlouvě APDM



















           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. 2	Monitoring významných staveb Karlovarského kraje

bod č. 62	Odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb	


Rozšíření programu o:

bod č. 80 a)	Uzavření Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností EUROVIA CS, 
a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ
	
bod č. 80 b)	Zapojení Karlovarského kraje do Evropského seskupení pro územní spolupráci

bod č. 80 c)	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 
			prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení 
			na dodavatele veřejné zakázky: „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově“

bod č. 80 d)	Projekt Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila – Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě APDM


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.6.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 565/06/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.6.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Monitoring významných staveb Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


3. Smlouvy o úpravě práv a povinností při dodávkách elektřiny a zemního plynu v rámci projektu centrálních dodávek energií pro Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 566/06/11
- souhlasí s uzavřením smlouvy o úpravě práv a povinností dodávkách elektřiny dle přílohy č. 1 
a smlouvy o úpravě práv a povinností dodávkách plynu dle přílohy č. 2 se všemi organizacemi zřizovanými či zakládanými případně ovládanými Karlovarským krajem v rámci projektu centrálních dodávek energií pro Karlovarský kraj

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje uzavřít smlouvu o úpravě práv 
a povinností dodávkách elektřiny a smlouvu o úpravě práv a povinností dodávkách plynu v případě, 
že dodávku elektřiny a plynu do těchto organizací zajišťuje Karlovarský kraj v rámci projektu centrálních dodávek energií pro Karlovarský kraj

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí, Bc. Miroslava Očenáška, podpisem smluv 
za Karlovarský kraj v souladu s tímto usnesením
Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 567/06/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 191/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 63.935,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za I. čtvrtletí roku 2011 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 192/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 154.500,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro Středisko ranou péči Plzeň, o.p.s. na poskytování služby rané péče v Karlovarském kraji v roce 2011.

Rozpočtovou změnu č. 193/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 222.087,57 Kč na základě proplacené 5. žádosti o platbu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k financování projektu Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG 

Rozpočtovou změnu č. 194/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 89.194,-- Kč na základě proplacené 4. žádosti o platbu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k financování projektu Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita GG OP VK v Karlovarském kraji 

Rozpočtovou změnu č. 195/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.370.450,-- Kč zapojením finančních prostředků, které obdržel Karlovarský kraj od města Cheb na základě uzavřené Smlouvy o partnerství 
a spolupráci s Karlovarským krajem za účelem realizace projektu Dopravní terminál Cheb do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování projektu, připraveného k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. 

Rozpočtovou změnu č. 196/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 9.049.695,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 7.692.241,-- Kč a investiční účelové dotace ve výši 1.357.454,-- Kč z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 197/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 19.909.335,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 13.936.534,-- Kč a investiční účelové dotace ve výši 
5.972.801,-- Kč z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 198/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 7.239.765,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 5.791.812,-- Kč a investiční účelové dotace ve výši 1.447.953,-- Kč z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 199/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.842.748,98 Kč (161.631,18 EUR) z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic, p.o., na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Výstavba silničního spojení, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 200/2011
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.883,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k úhradě přeplatků nájemného na základě vyúčtování za rok 2010 od firmy Sokolovská bytová s.r.o. Jedná se o plnění v rámci realizace dílčí aktivity, chráněného bydlení, projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele, financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Rozpočtovou změnu č. 201/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 750.000,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností T. G, a.s.

Rozpočtovou změnu č. 202/2011
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 348.999,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s.

Rozpočtovou změnu č. 203/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši ± 22.000,-- Kč na úhradu zpracování projektové dokumentace na opravu břidličné části střechy objektu Císařských lázní v Karlových Varech

Rozpočtovou změnu č. 204/2011
- přesun rozpočtových prostředků do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 650.000,-- Kč a to:
- z odboru vnitřních záležitostí ve výši 550.000,-- Kč určené na správu Císařských lázní 
- z odboru správa majetku ve výši 100.000,-- Kč na pojištění nemovitosti Císařské lázně
Finanční prostředky budou převedeny sdružení Císařské lázně Karlovy Vary, zájmové sdružení právnických osob, dle smlouvy D 517/2011 ze dne 11.5.2011.

Rozpočtovou změnu č. 205/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,-- 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 „Knihovna 21. století“ pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary ve výši 15.000,-- Kč a pro Muzeum Cheb ve výši 5.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 206/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši ± 150.000,-- Kč 
pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, na nátěr dřevěných konstrukcí fasády, pergol a knihy

Rozpočtovou změnu č. 207/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 45.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary, určenou na realizaci projektu „Kulturní aktivity pro nevidomé, neslyšící a seniory v roce 2011“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 208/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové výši ± 285.000,-- Kč pro subjekty v kulturní 
a sportovní oblasti (rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 209/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.625.000,-- Kč zapojením finančních prostředků, které obdržel Karlovarský kraj od města Mariánské Lázně na základě uzavřené Smlouvy 
o partnerství a spolupráci s Karlovarským krajem za účelem realizace projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování projektu, připraveného 
k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. 

Rozpočtovou změnu č. 210/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.647.315,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování realizace projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ VI.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 211/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.205.537,15 Kč z titulu přijetí 6. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování Individuálního projektu Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.), realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb 
Rozpočtovou změnu č. 212/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 800.000,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Školnímu statku Cheb k navýšení provozního příspěvku na rok 2011 z důvodu rozšíření hlavní činnosti organizace o oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Rozpočtovou změnu č. 213/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 115.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje:
	Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary v částce 
15.000,-- Kč na podporu účasti studentů na mezinárodní soutěži zubních techniků konané 
v rámci veletrhu „Pragodent“ 2011 v Praze
 Gymnáziu Cheb v částce 50.000,-- Kč na úhradu části výdajů při organizaci 20. Ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky a v částce 50.000,-- Kč na úhradu části výdajů pro reprezentační družstvo studentů gymnázia na celosvětovém finále soutěže „Mezinárodní turnaj mladých fyziků“ v Teheránu na Amirkabir University of Technology Iran


Rozpočtovou změnu č. 214/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střednímu odbornému učilišti Toužim jako investiční příspěvek na opravu budovy školy.

Rozpočtovou změnu č. 215/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 171.760,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Horní Slavkov na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2010.

Rozpočtovou změnu č. 216/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 171.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování programu „Prevence rizikového chování“ pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, a to pro Gymnázium a obchodní akademii Mariánské Lázně ve výši 98.000,-- Kč a pro První české gymnázium v Karlových Varech ve výši 73.000,-- Kč 

Rozpočtovou změnu č. 217/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 63.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb na realizaci projektu „Změna knihovního systému Kp-win na systém Kp-win SQL“ 
z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3

Rozpočtovou změnu č. 218/2011
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.800.000,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje k předfinancování výdajů projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.4a. 1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 441.689,-- Kč k zajištění výdajů na mzdy a zákonné odvody


Rozpočtovou změnu č. 221/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 290.880,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na rozvojový program „Částečná kompenzace výdajů vzniklých 
při realizaci společné části maturitní zkoušky“ – č.j. 15586/2011-26 na rok 2011“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství v částce 255.600,-- Kč a soukromé školy v kraji v částce 35.280,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 222/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 75.264,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Úhradu výdajů 
za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 219/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 57.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování programu „Prevence rizikového chování“, název projektu „Rodič, součást prevence“. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Františkovy Lázně Základní školu Františkovy Lázně, Česká 39/1.

Rozpočtovou změnu č. 220/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.167.680,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce 
„EU peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi, a to Základní školu a Praktickou školu Aš, Studentská 1612 ve výši 355.417,20 Kč, Základní školu Cheb, Kostelní nám. 185 ve výši 
600.381,60 Kč, Základní školu jazyků Karlovy Vary, Libušina 1032 ve výši 1.211.881,80 Kč.

Termín kontroly: 11.7.2011

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


5. Dodatečné neinvestiční příspěvky cizím subjektům na rok 2011 z rozpočtu Karlovarského kraje  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 568/06/11

- schvaluje neinvestiční příspěvky dle tabulky 

- souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a organizacemi dle tabulky 

Termín kontroly: 5.9.2011
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického


6. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro HC Energii s.r.o.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 569/06/11
- schvaluje neinvestiční příspěvek pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o., ve výši 100.000,-- Kč 
na 10. ročník hokejového turnaje staršího dorostu „O pohár hejtmana Karlovarského kraje“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a HC Energií Karlovy Vary s.r.o., ve výši 100.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 5.9.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického


7. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení NEJSTE SAMI  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 570/06/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro občanské sdružení NEJSTE SAMI ve výši 195.000,-- Kč 
na činnost Denního centra Žirafa pro rok 2011

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením NEJSTE SAMI ve výši 195.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického


8. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 571/06/11

- schvaluje změnu účelu použití části investičních prostředků ve výši 1.563.070,-- Kč z akce: „Oprava střešní konstrukce a pláště LDN Nejdek“ na realizaci rekonstrukce a modernizace ústředního vytápění příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

Zodpovídá: Olga Rožcová, ředitelka příspěvkové organizace


9. Schválení navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 572/06/11

- schvaluje navýšení provozního příspěvku o 338.000,-- Kč na úhradu zvýšených nákladů nového Centrálního depozitáře pro příspěvkovou organizaci Muzeum Cheb

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického

10. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičníh příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 573/06/11

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 69.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu 

Zodpovídá: Jaroslava Štádlerová, ředitelka příspěvkové organizace


11. Střední odborná škola stavební, Karlovy Vary – poskytnutí finančního příspěvku 
na rekonstrukci pokojů domova mládeže

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 574/06/11

- schvaluje dotaci do investičního fondu příspěvkové organizaci Střední odborná škola stavební, Karlovy Vary na opravu pokojů domova mládeže ve výši 500.000,-- Kč

Zodpovídá: Mgr. Michal Vachovec, ředitel příspěvkové organizace


12. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 575/06/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 2.200.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 2.200.000,-- Kč příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov na stavební úpravy objektu v Mezirolí 4

Zodpovídá: Mgr. Petr Zmuda, ředitel příspěvkové organizace


13. Financování asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním v roce 2011 – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 576/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na dofinancování asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním 
v celkové výši 160.000,-- Kč, z toho: 
- Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o., Jánské náměstí 15, 
350 01 Cheb, (IČ 25249355)                                                              částka 105.000,-- Kč 
- Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o., Náměstí V. řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary, (IČ 25210564)                                                                                   částka  55.000,-- Kč

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického 


14. Prominutí pohledávky za povinnou SPEVI, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 577/06/11

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 2.000,-- Kč za povinnou SPEVI, s.r.o., 
IČ 26750384, se sídlem Krouzova 3052, 143 00 Praha 4

Termín kontroly: 8.8.2011

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


15. Prominutí pohledávky za povinným Pavlem Bláhou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 578/06/11

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 3.500,-- Kč za povinným Pavlem Bláhou, 
IČ 63860635, bytem Bošovice 9, 397 01 Čížová

Termín kontroly: 8.8.2011

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


16. Prominutí pohledávky za povinným Václavem Rožánkem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 579/06/11

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 1.500,-- Kč za povinným Václavem Rožánkem, IČ 10046034, bytem Dvořákova 643, 362 51 Jáchymov

Termín kontroly: 8.8.2011

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


17. Prominutí pohledávky za povinným Petrem Müllerem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 580/06/11

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 1.000,-- Kč za povinným Petrem Müllerem, IČ 45589151, bytem Roveň 69, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Termín kontroly: 8.8.2011

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

18. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D146/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 581/06/11

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Střední průmyslová škola Ostrov), dle návrhu 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Střední průmyslová škola Ostrov), dle návrhu

Termín kontroly: 25.7.2011

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


19. Výsledek administrativní kontroly projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0006 realizovaným příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům 
a žádost příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 582/06/11

- bere na vědomí závěry z administrativní kontroly projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0006, provedené odborem investic a grantových schémat u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

- ukládá příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 600,-- Kč 

- schvaluje povolit v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úlevu z povinnosti odvodu 600,-- Kč 
do rozpočtu Karlovarského kraje v plné výši

- ukládá odboru ekonomickému realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Termín kontroly: 8.8.2011

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


20. Schválení změny žádosti Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ vč. navrhovaných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Zohlednění celkových výdajů projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje. Schválení úpravy rozpočtu žádosti o dotaci. Schválení nové výše předfinancování projektu.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 583/06/11

- schvaluje 
	předloženou změnu žádosti Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ vč. navrhovaných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, na základě pravidel Integrovaného operačního programu
	novou výši předfinancování projektu v hodnotě 162.748.000,-- Kč a spolufinancování projektu ve výši maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů tak, jak stanovují pravidla Integrovaného operačního programu
	úpravu rozpočtu žádosti o dotaci


Termín kontroly: 19.9.2011 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení rozvoje ICT kraje


21. Sazebník doporučené výše možného prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 584/06/11

- bere na vědomí informaci k Sazebníku doporučené výše možného prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně ke stanovení finančních oprav u výdajů příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení přijetí a používání Sazebníku doporučené výše možného prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ke stanovení finančních oprav u výdajů příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost s tím, že příslušný orgán kraje je oprávněn učinit výjimku z daného Sazebníku 
(dle návrhu)

Termín kontroly: 19.9.2011 

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


22. Výsledek administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0007 realizovaným příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Gymnázium Cheb o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 585/06/11

- bere na vědomí závěry z administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0007, provedené odborem investic 
a grantových schémat u příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

- ukládá příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 720,-- Kč 
- schvaluje povolit v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů úlevu z povinnosti odvodu z částky 
720,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje a to ve výši 80 % z této částky

- ukládá odboru ekonomickému realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Termín kontroly: 8.8.2011

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


23. Výsledek administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0003 realizovaným příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech a přijetí opatření 
ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 586/06/11

- bere na vědomí závěry z administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0003, provedené odborem investic a grantových schémat u příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- ukládá příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech povinnost odvodu 
do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 2.473,-- Kč 

- schvaluje povolit v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úlevu z povinnosti odvodu z částky 
2.473,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje a to ve výši 80 % z této částky

- ukládá odboru ekonomickému realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Termín kontroly: 8.8.2011

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


24. „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ – dodatečné práce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 587/06/11

- schvaluje realizaci dodatečných stavebních prací dle návrhu v maximální výši do 4 mil. Kč z rozpočtové rezervy stavby za podmínky, že budou uznatelnými výdaji „Projektu revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- ukládá  Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, informovat radu kraje o výsledku jednání s Úřadem regionální rady regionu soudružnosti Severozápad týkajícího se uznatelnosti výdajů za dodatečné práce, a to na základě zpracované projektové dokumentace
Termín kontroly: 11.7.2011

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


25. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka automatizačního systému včetně učebních plánů“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 588/06/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka automatizačního systému včetně učebních plánů“, jehož zadavatelem je příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb 

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka automatizačního systému včetně učebních plánů“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Martin Jandík		- náhradník: Ing. Richard Kala
- člen: Ing. Stanislav Jambor	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič 
- člen: Mgr. Stanislav Kříž		- náhradník: Radek Pašava

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: PaedDr. Vratislav Emler	- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč 
- člen: Ing. Zdeněk Berka 		- náhradník: Jana Křížová
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka 
- člen: Hana Hozmanová 		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Martin Jandík 		- náhradník: Ing. Richard Kala
- člen: Mgr. Stanislav Kříž		- náhradník: Radek Pašava 
- člen: Heide Kunz	 		- náhradník: Ing. Martin Ševčík
- člen: Karin Pfeiffer		- náhradník: Ing. Jana Krejsová
- člen: Siegfried Jung		- náhradník: Ing. Olga Písecká

Termín kontroly: 11.7.2011

Zodpovídá: PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace 


26. Schválení dodatku č. 1 Příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., ze dne 12.11.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 589/06/11

- schvaluje Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy ev. č. smlouvy příkazce 419/2009 ze dne 12.11.2009 
dle návrhu
- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy ev. č. smlouvy příkazce 419/2009 ze dne 12.11.2009

Termín kontroly: 8.8.2011

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


27. Žádost Obce Chlum Svaté Maří o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Chlum Svaté Maří – kanalizace 2. etapa“, v silničních pozemcích Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 590/06/11

- souhlasí s prominutím jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Chlum Svaté Maří – kanalizace 2. etapa“ s tím, že jako náhrada za poplatek bude provedena oprava povrchů silnic III/21217 a III/21235 dotčených stavbou v celé jejich šířce a délce dotčených úseků položením koberce ABS II v tloušťce 5 cm včetně spojovacího nástřiku 

Termín kontroly: 5.9.2011

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

28. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 591/06/11

- bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2010
Termín kontroly: 8.8.2011

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


29. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 592/06/11

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro město Teplá ve výši ve výši 1.000.000,-- Kč, město Cheb ve výši 117.900,-- Kč, obec Štědrá ve výši 
50.000,-- Kč, město Hroznětín ve výši 551.250,-- Kč, svazek obcí „Region Karlovarský venkov“ ve výši 
75.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu
Termín kontroly: 25.7.2011 

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


30. Soutěž Vesnice roku 2011 – krajské kolo
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 593/06/11

- bere na vědomí informace o soutěži „Vesnice roku 2011“ v Karlovarském kraji 

- souhlasí s  poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje pro oceněné obce, které 
se zúčastnily krajského kola soutěže „Vesnice roku 2011“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních odměn oceněným obcím dle návrhu

Termín kontroly: 25.7.2011 

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


31. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb na přípravu projektu „Cyklostezka Cheb – Waldsassen III. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 594/06/11

- souhlasí se záměrem spolupráce Karlovarského kraje s městem Cheb při přípravě projektu ,,Cyklostezka Cheb – Waldsassen III. etapa“ a s poskytnutím finančního příspěvku na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí ve výši 168.240,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku městu Cheb na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí projektu ,,Cyklostezka Cheb 
- Waldsassen III. etapa“ ve výši 168.240,-- Kč

Termín kontroly: 25.7.2011 

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 595/06/11

- schvaluje snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové organizace, ze stávajícího počtu 41 lůžek na 36 lůžek, od 1.7.2011 

Termín kontroly: 8.8.2011

Zodpovídá: Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové organizace


33. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 6. etapa - stavební úpravy 2. NP, 7. etapa - stavební úpravy 1. NP
- schválení vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení
- schválení výsledku zadávacího řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 596/06/11

- schvaluje vyloučení uchazeče ColorMax s.r.o., se sídlem Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb, 
IČ 28042484 ze zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 6. etapa - stavební úpravy 2. NP, 7. etapa - stavební úpravy 1. NP 

- schvaluje vyloučení uchazeče ŠU-STR s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb, 
IČ 25244833 ze zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 6. etapa - stavební úpravy 2. NP, 7. etapa - stavební úpravy 1. NP 

- schvaluje vyloučení uchazeče SWEITELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599 ze zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 6. etapa - stavební úpravy 2. NP, 7. etapa - stavební úpravy 1. NP 

- schvaluje vyloučení uchazeče TERCOM s.r.o., se sídlem Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb, 
IČ 28042484 ze zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 6. etapa - stavební úpravy 2. NP, 7. etapa - stavební úpravy 1. NP

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 6. etapa - stavební úpravy 2. NP, 7. etapa - stavební úpravy 1. NP. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Jaroslav Bílek, místo podnikání Lesní 7, 351 35 Plesná, IČ 12483532 
s nabídkovou cenou 13.079.619,-- Kč včetně rezervy a DPH.

- pověřuje Mgr. Hanu Marešovou, ředitelku p.o., podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení 
– Jaroslav Bílek, místo podnikání Lesní 7, 351 35 Plesná, IČ 12483532 s nabídkovou cenou 
13.079.619,-- Kč včetně rezervy a DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 25.7.2011

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace


34. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 597/06/11

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2011 v celkové výši 199.900,-- Kč dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


35. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Úpravy sociálně terapeutických dílen 
v Karlových Varech“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 598/06/11

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 231/2011 pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy

Termín kontroly: 5.9.2011

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


36. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním v okrese Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 599/06/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním v okrese Karlovy Vary“. Nabídka uchazeče Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 326725814. S nabídkovou cenou 2.303.525,-- Kč včetně DPH. 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné

Termín kontroly: 5.9.2011

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



37. Schválení vzoru smlouvy o poskytování sociálních služeb - „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 600/06/11

- schvaluje vzor smlouvy o poskytování sociálních služeb 

Termín kontroly: 19.9.2011

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


38. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.6.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 601/06/11

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.6.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


39. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.6.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 602/06/11

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.6.2011:

Návrh programu:

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

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.6.2011
	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 14.3.2011 do 23.5.2011
	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
Zpráva výboru pro regionální rozvoj
Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci
Zpráva finančního výboru (bude předloženo dodatečně)
Zpráva výboru pro národnostní menšiny 
Zpráva kontrolního výboru
	Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Zapojení Karlovarského kraje do Evropského seskupení pro územní spolupráci
	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2011
	Rozpočtové změny

Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2010
Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2011
Informace o dotacích ve školství od 1.1.2011 do 15.5.2011
Dodatečné příspěvky cizím subjektům na rok 2011 z rozpočtu Karlovarského kraje  
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
	Schválení změny žádosti Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ vč. navrhovaných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
Zohlednění celkových výdajů projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje.
	Schválení úpravy rozpočtu žádosti o dotaci.
Schválení nové výše předfinancování projektu.
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů realizační fáze projektu „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ 
č. CZ.109/1.3.00/10.00163 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
	Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Moderní střední školy 
- moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
	Zajištění financování projektu: „Rozšíření odbavovací plochy na letišti Karlovy Vary 
– 1. etapa“

– smlouva o ručení
	Projekt: „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“
	Program obnovy venkova – změna v realizované akci
	Závěrečná zpráva vnější evaluace Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2011
	Soutěž Vesnice roku 2011 – krajské kolo
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb na přípravu projektu „Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa“
	Rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 – II. kolo
	Realizace projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky p.č. 418/2 v k. ú. Týn 
u Lomnice a p.p.č. 2279/3 v k. ú. Boučí

Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 810/5 v k. ú.   Skalná
	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 796/6 v k. ú. Skalná
	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 2250 v k. ú. Skalná
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 1492/8 a č. 1492/9 v k. ú. Skalná a p.p.č. 700/7 a č. 700/8 v k. ú. Hrzín u Nového Kostela
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 595/2 a p.p.č. 595/3 v k. ú. Pstruží u Merklína
	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 525/82 
v k. ú. Dvory
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Háje u Chebu
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 340/1, 
p.p.č. 340/9 a p.p.č. 340/17 v k. ú. Háje u Chebu
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 469/1 
v k. ú. Háje u Chebu
Úplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku pana Marvana 
a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku pana Marvana
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1237/10 
a p.p.č. 1815/1 v k. ú. Hroznětín
	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1276/15 
v k. ú. Kynšperk nad Ohří
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Hroznětín
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku pana Pecháčka a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku pana Pecháčka
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku města Sokolov a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov
	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku st.p.č. 55/1 
v k. ú. Radošov u Kyselky
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 191/2 a p.č. 200/4 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 255, vč. pozemku st.p.č. 255, vše v k. ú. Boží Dar
Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 404/6 v k. ú. Merklín u Karlových Var
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1134/2 
a p.p.č. 1141/2 v k. ú. Horní Blatná
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Toužim do majetku Karlovarského kraje
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje
	Záměr úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „ PATA“

Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Horní Slavkov a Bošířany
Směna nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Rotava
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti VIA CAPRI s.r.o.
a úplatné nabytí nemovitostí v majetku společnosti VIA CAPRI s.r.o., do majetku Karlovarského kraje
	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“
	Doplnění dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
– Muzeum Karlovy Vary a Muzeum Sokolov
	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu
	Poskytování příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 – žádost o prodloužení termínu k dodání povinných podkladů (bude předloženo dodatečně)
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 – I. etapa (bude předloženo dodatečně)
	Poskytnutí příspěvků subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví, na rok 2011
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	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let
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	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem
	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
	Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje 
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	Vodohospodářské akce - žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR v roce 2011.
Zařazení do kategorií dle důležitosti a spolufinancování Karlovarským krajem.
	Schválení výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na protipovodňová opatření a poskytnutí příspěvku Obci Královské Poříčí
	Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí
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KV ARÉNY
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	Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


40. Způsob zpřístupnění podkladových materiálů pro jednání Rady Karlovarského kraje po jejich projednání Radou Karlovarského kraje zastupitelům Karlovarského kraje a to elektronickou komunikací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 603/06/11

- schvaluje způsob zpřístupnění podkladových materiálů pro jednání Rady Karlovarského kraje po jejich projednání Radou Karlovarského kraje zastupitelům Karlovarského kraje a to elektronickou komunikací dle přílohy

- ukládá vedoucím odborů, zajistit dostatečně výstižné formulace usnesení Rady Karlovarského kraje, z nichž bude jednoznačně zřejmé, čeho se konkrétně týkaly

Termín kontroly: 11.7.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

41. 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 604/06/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 394/1 v k. ú. Dolní Hraničná, silnice č. III/2142 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 174-68/2010 ze dne 27.07.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel NN, umístění kanalizační stoky), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1642/41 v k. ú. Stanovice, silnice č. III/2088 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 461-39/2010 ze dne 25.08.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 971/1 v k. ú. Háje u Chebu, silnice č. III/2143 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 919-6124/2009 
ze dne 03.09.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

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

Termín kontroly: 5.9.2011

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


42. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu  č.p. 415 
na pozemku p.č. 431, pozemek p.č. 431, garáž bez čp/če na pozemku p.č. 430/34, pozemek 
p.č. 430/34 a pozemek p.č. 430/36  v k. ú. Habartov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 605/06/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat budovu č.p. 415 na pozemku p.č. 431, garáž bez čp/če 
na pozemku p.č. 430/34 a pozemky p.č. 431, p.č. 430/34 a pozemek p.p.č. 430/36  v k. ú. Habartov

Termín kontroly: 5.9.2011

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


43. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 78 na pozemku st.p.č. 45/1 a pozemek st.p.č. 45/1, vše v k. ú. Černava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 606/06/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést budovu č.p. 78 na pozemku st.p.č. 45/1 
a pozemek st.p.č. 45/1 o výměře 912 m2, vše v k. ú. Černava, formou darovací smlouvy 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a obcí Černava, se sídlem 362 23 Černava 81, 
IČ 00573205 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 07.07.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku obce Černava

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod budovy 
č.p. 78 na pozemku st.p.č. 45/1 a pozemek st.p.č. 45/1 o výměře 912 m2, vše v k. ú. Černava, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a obcí Černava, se sídlem 362 23 Černava 81, IČ 00573205 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 07.07.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku obce Černava

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit jí podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 3.10.2011

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


44. Smlouva o výpůjčce movitých věcí společnosti NEMOS SOKOLOV, s.r.o.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 607/06/11

- schvaluje výpůjčku movitých věcí společnosti NEMOS SOKOLOV, s.r.o., se sídlem Praha 7, 
Za Císařským mlýnem 2/1115, zastoupené Davidem Soukupem, jednatelem, na dobu určitou, a to 
na dobu trvání platnosti smlouvy o nájmu části podniku uzavřenou mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. a NEMOS SOKOLOV, s.r.o.

- ukládá vedoucímu odboru správa majetku v souladu s tímto usnesením zajistit podpis smlouvy 
o výpůjčce 

Termín kontroly: 5.9.2011

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


45. Darování movitého majetku kraje městu Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 608/06/11

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“, v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy příspěvkové organizace Střední školy živnostenské Sokolov s tím, že tento nebude nabízen příspěvkovým organizacím kraje

- souhlasí s darováním movitého majetku kraje v pořizovací hodnotě 3.152.998,86 Kč, dosud užívaného Střední školou živnostenskou Sokolov, městu Kraslice

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem) a městem Kraslice (jako obdarovaným) 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit  darování movitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 3.152.998,86 Kč a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem) a městem Kraslice (jako obdarovaným)

Termín kontroly: 17.10.2011 

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


46. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2734 a 2711/1, k. ú. Karlovy Vary, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 609/06/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 2734 a č. 2711/1, k. ú. Karlovy Vary, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na kterých je navrženo umístění trasy telekomunikační sítě – optický kabel ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., a to za jednorázovou úhradu 
ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, zastoupenou 
Ing. Jiřím Fikerem, CSc., pověřeným zaměstnancem (jako stranou oprávněnou) 

Termín kontroly: 25.7.2011 

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


47. Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Cyklostezka podél řeky Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 610/06/11

- schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ ve prospěch p.p.č. 102/1, k. ú. Dvory, která je ve vlastnictví společnosti Variada Karlovy Vary s.r.o., IČ 27958752, a to za jednorázovou úhradu 
ve výši 28.560,-- Kč včetně DPH. Smlouva bude uzavřena mezi společností Variada Karlovy Vary s.r.o. (na straně povinného) a městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem (na straně oprávněných).

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi společností Variada Karlovy Vary s.r.o. na jedné straně a městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem na straně druhé

Termín kontroly: 8.8.2011 

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


48. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 558/1; 558/17; 664/10; 664/16, k. ú. Dvory dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ – plynovod na pozemcích města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 611/06/11

- souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemkovým parcelám č. 558/1; 558/17; 664/10; 664/16, 
k. ú. Dvory, v majetku města Karlovy Vary, na kterých je umístěn plynovod vybudovaný v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Karlovy Vary (jako stranou povinnou) a RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (jako stranou oprávněnou) a Karlovarským krajem (jako investorem) k pozemkovým parcelám č. 558/1; 558/17; 664/10; 664/16, k. ú. Dvory, na kterých je umístěna plynovodní přípojka, a to za jednorázovou úhradu ve výši 11.160,-- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 8.8.2011 

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


49. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1201/3, k. ú. Úšovice, 
dotčené stavbou „Odvlhčení objektu Dětského domova Mariánské Lázně“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 612/06/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 1201/3, k. ú. Úšovice, která je ve výlučném vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p., na které je navrženo vyústění odvádění povrchových vod v rámci stavby „Odvlhčení objektu Dětského domova Mariánské Lázně“ ve prospěch Karlovarského kraje, a to za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-- Kč s připočtením DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Mariánské Lázně, příspěvkovou organizací (jako stranou oprávněnou) a Českou republikou, Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953 (jako stranou povinnou) 

- ukládá ředitelce organizace Dětský domov Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Dudarcové, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1201/3, 
k. ú. Úšovice

Termín kontroly: 5.9.2011 

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


50. Zrušení usnesení RKK č. 976/09/09

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 613/06/11

- ruší usnesení č. RK 976/09/09 ze dne 24.9.2009, kterým bylo:

- schváleno zřízení věcného břemene na p.p.č. 162/12, k. ú. Odrava, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje a na které bude umístěna přípojka plynovodu, a to za jednorázovou úhradu ve výši 20.000,-- Kč stanovené znaleckým posudkem

- souhlaseno s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a Janou a Petrem Košatovými (jako stranou oprávněnou)

- ukládáno vedoucímu odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje  uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene k  p.p.č.162/12 , k. ú. Odrava

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


51. Oznámení o ukončení projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o., v Chebu“ realizovaného z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 614/06/11

- bere na vědomí informaci o ukončení finanční a věcné realizaci projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o., v Chebu“ administrovaného Krajským muzeem Karlovarského kraje a následně Muzeem Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o ukončení finanční a věcné realizaci projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o., v Chebu“ administrovaného Krajským muzeem Karlovarského kraje 
a následně Muzeem Cheb

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


52. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Sdružení rodičů a přátel dětí 
a školy při základní umělecké škole J. Jindřicha

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 615/06/11

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 
při základní umělecké škole J. Jindřicha na projekt „Účast Mládežnického dechového orchestru ZUŠ Cheb na světové soutěži v Malajsii“ ve výši 100.000,-- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

Termín kontroly: 19.9.2011 

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




53. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Vladimíru Prokopovi 
na projekt ,,Monografie o malíři Franzi Grussovi“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 616/06/11

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Vladimíru Prokopovi na projekt „Monografie o malíři Franzi Grussovi“ ve výši 10.000,-- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

Termín kontroly: 19.9.2011  
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


54. Poskytování příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 – žádost o prodloužení termínu k dodání povinných podkladů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 617/06/11

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení:
- prodloužení termínu městu Františkovy Lázně pro dodání povinných podkladů 
pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2011 na akci obnovy: Františkovy Lázně, Lázně I. – oprava vnějšího pláště – II. etapa, a to do 31.7.2011 

- prodloužení termínu městu Mariánské Lázně pro dodání povinných podkladů 
pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2011 na akci obnovy: Mariánské Lázně, městská knihovna – oprava krovu a střechy, a to do 31.7.2011 

Termín kontroly: 19.9.2011

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

55. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 - I. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 618/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) 
v roce 2011 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši 181.000,-- Kč a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Martin a Milana Pincovi
75.000,-- Kč
Jáchymov, dům č.p. 33
Výměna střešní krytiny, oprava dvorní fasády
Ing. arch. František Bělecký
František Bělecký
35.000,-- Kč
Jáchymov, dům č.p. 126
Oprava východní fasády
Petr Vančura, Jaroslava Vančurová
71.000,-- Kč
Cheb, dům č.p. 414
Oprava fasády

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2011 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky 
v rámci I. etapy v celkové výši 6.259.018,-- Kč a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Bečov nad Teplou
130.000,-- Kč
Město Bečov nad Teplou, radnice č.p. 1
Oprava šindelové střechy včetně ochranných nátěrů, oplechování komínů, oprava říms a fasád budovy
Město Horní Slavkov
400.000,-- Kč
Horní Slavkov, kostel sv. Jiří
Dokončení výměny střešní břidlicové krytiny 
Město Cheb
1.587.018,-- Kč
Cheb, hradby u Chebského hradu
Oprava barokních městských hradeb  - IV. a V. etapa
Město Jáchymov
235.099,-- Kč
Jáchymov, radnice č.p. 1
Oprava části fasády včetně odvodnění
Tomáš Petr
245.000,-- Kč
Jáchymov, dům č.p. 117
Výměna střešní krytiny, statické zajištění krovu, oprava korunní římsy 
a komínu
Římskokatolická farnost Jáchymov
178.000,-- Kč
Jáchymov, kostel sv. Jáchyma
Dokončení oprav vnějších soklových omítek a nátěrů, oprava vnějších pískovcových parapetů, dílčí opravy střešního pláště
Město Jáchymov
276.901,-- Kč
Jáchymov, dům č.p. 270
Oprava fasády, výměna vstupních vrat a výkladců
Hrad Loket
1.720.000,-- Kč
Loket, dům č.p. 69
Statické zajištění nemovitosti, výměna střešní konstrukce 
a krytiny, obnova komínového tělesa, výměna dožilých oken, dveří, obnova fasády
Město Ostrov
986.000,-- Kč
Ostrov, zámek
Restaurování historických maleb, restaurování dvou plastik ve vestibulu
Město Ostrov
41.000,-- Kč
Ostrov, zámek
Stavební práce pro restaurování historických maleb a restaurování dvou plastik ve vestibulu
Římskokatolická farnost Ostrov
280.000,-- Kč
Ostrov, kostel sv. Michaela 
a P. Marie Věrné
Oprava fasádních omítek 
a fasádních nátěrů, oprava klempířských prvků
Město Valeč
180.000,-- Kč
Valeč, socha sv. Jana Křtitele 
a socha sv. Jana Nepomuckého
Restaurování soch sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého

- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, k podpisu rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
v roce 2011

Termín kontroly: 19.9.2011

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


56. Informace k převodu Karlovarské krajské nemocnice a.s., na veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení dle zákona č. 245/2006 Sb.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 619/06/11

- bere na vědomí, na základě úkolu z porady vedení dne 23.5.2011, stav přípravy převodu Karlovarské krajské nemocnice a.s. na veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení dle zákona č. 245/2006 Sb.

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje, PaedDr. Josefu Novotnému, zaslat dopis ministru zdravotnictví ČR dle návrhu 

Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


57. Řešení nákupu sanitních vozidel Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 620/06/11

- bere na vědomí informaci o finanční situaci Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje ve vztahu k realizaci veřejné zakázky „Nákup 4 ks sanitních vozů RZP v provedení RLP a 1 ks vozu pro dopravu raněných, nemocných a rodiček pro příspěvkovou organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ ze dne 23.9.2010

- rozhoduje, že při nákupu sanitních vozidel v rámci veřejné zakázky „Nákup 4 ks sanitních vozů RZP 
v provedení RLP a 1 ks vozu pro dopravu raněných, nemocných a rodiček pro příspěvkovou organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ ze dne 23.9.2010 bude realizována varianta C) sanitní vozy budou nakoupeny s částečným přístrojovým vybavením uvedeným v návrhu, tzn. sanitní vůz + zástavba + částečné přístrojové vybavení

Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 
MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 
p. o.


58. Změna v zajištění lékařské služby první pomoci – odbornost zubní lékařství v okrese Sokolov, nabytí movitého majetku KK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 621/06/11

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Obnova přístrojového vybavení zubní ambulance lékařské služby první pomoci v nemocnici Sokolov“

- schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 písm e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), nabytí movitých věcí v rámci veřejné zakázky „Obnova přístrojového vybavení zubní ambulance lékařské služby první pomoci v nemocnici Sokolov“ do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje nové uspořádání a rozsah lékařské služby první pomoci – odbornost: zubní lékařství 
v nemocnici Sokolov, a to od 1.7.2011 dle návrhu

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2, PSČ 170 00 a.s., dnem 1.1.2011, v souvislosti 
se zajištěním lékařské služby první pomoci – odbornost: zubní lékařství

- pověřuje vedoucího odboru zdravotnictví, Bc. Lokajíčka, uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 
mezi Karlovarským krajem a NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2, PSČ 170 00 a.s., dnem 1.1.2011 

- schvaluje výpůjčku movitých věcí vzešlých z veřejné zakázky „Obnova přístrojového vybavení zubní ambulance lékařské služby první pomoci v nemocnici Sokolov“, a to společnosti NEMOS SOKOLOV, s.r.o., se sídlem Praha 7, Za Císařským mlýnem 2/1115, na dobu určitou, a to na dobu platnosti smlouvy o nájmu části podniku uzavřenou mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. a NEMOS SOKOLOV, s.r.o.

- ukládá vedoucí odboru správa majetku, Ing. Stefanovičové, zajistit vyhotovení a uzavření smlouvy 
o výpůjčce mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., na přístrojové vybavení v rámci veřejné zakázky „Obnova přístrojového vybavení zubní ambulance lékařské služby první pomoci v nemocnici Sokolov“

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


59. Úprava organizace školního roku 2010/2011 ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 622/06/11

- bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov o stanovení odlišnosti 
v organizaci školního roku 2010/2011 spočívající v ukončení období školního vyučování dnem 
24. června 2011

- souhlasí s požadovanou změnou v organizaci školního roku 2010/2011 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení rady kraje

Termín kontroly: 25.7.2011  

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


60. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2012 a poskytnutí věcných darů účastníkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 623/06/11

- bere na vědomí pozvání hejtmana Moravskoslezského kraje k účasti sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 konaných ve dnech 29. ledna – 3. února 2012 v Ostravě, Frenštátu pod Radhoštěm a v zimních střediscích Moravskoslezských Beskyd 

- souhlasí s účastí sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2012 a s podáním přihlášky 

- bere na vědomí předběžný odhad výdajů na finanční zabezpečení účasti na této akci ve výši cca 
1 mil. Kč

- schvaluje poskytnutí věcných darů účastníkům Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 
v celkové výši cca 300 tis. Kč
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zabezpečit veškeré úkoly spojené 
s nominací krajského výběru, jeho materiálním, personálním a finančním zajištěním a s poskytnutím věcných darů

Termín kontroly: březen 2012  

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


61. Jmenování ředitelů příspěvkových organizací Gymnázium a obchodní akademie Chodov, Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary a Základní škola praktická Žlutice a určení jejich platů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 624/06/11

- bere na vědomí zápisy o průběhu konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Gymnázium a obchodní akademie Chodov, Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary a Základní škola praktická Žlutice

- jmenuje Mgr. Martinu Fenclovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov s účinností od 1. července 2011

- určuje plat Mgr. Martině Fenclové s účinností od 1. července 2011 dle návrhu platového výměru 

- jmenuje PhDr. Jolanu Mižikarovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary s účinností od 1. září 2011, a to na dobu určitou 
do 31. srpna 2012, se zkušební dobou v délce 3 měsíců

- určuje plat PhDr. Jolaně Mižikarové s účinností od 1. září 2011 dle návrhu platového výměru 

- jmenuje Mgr. Janu Zelenou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice od 1. července 2011, a to na dobu určitou po dobu uvolnění stávajícího ředitele příspěvkové organizace pro výkon funkce starosty 

- určuje plat Mgr. Janě Zelené s účinností od 1. července 2011 dle návrhu platového výměru 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené 
se jmenováním Mgr. Martiny Fenclové, PhDr. Jolany Mižikarové a Mgr. Jany Zelené na vedoucí pracovní místa, určením jejich platů a změnou v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

Termín kontroly: 25.7.2011 

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


62. Odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.
   

63. Změny v dětských domovech zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 625/06/11

- bere na vědomí informaci o poklesu počtu dětí v dětských domovech zřizovaných Karlovarským krajem

- schvaluje snížení nejvyššího povoleného počtu dětí dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, ze 72 na 60 s účinností od 1. ledna 2012
- schvaluje snížení nejvyššího povoleného počtu dětí dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Horní Slavkov, ze 48 na 24 s účinností od 1. ledna 2012

- schvaluje snížení nejvyššího povoleného počtu dětí dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Plesná, ze 48 na 40 s účinností od 1. ledna 2012

- schvaluje nová místa poskytování výchovy a vzdělávání dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Horní Slavkov, na adrese Poštovní 645/2 a 645/3, 357 31 Horní Slavkov s účinností od 6. června 2011

- schvaluje zrušení míst poskytování výchovy a vzdělávání dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, na adrese Tašovice, Řadová 248 a 249, 
s účinností od 1. července 2011  

- 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 žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: leden 2012 

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


64. Místa uskutečňování základního uměleckého vzdělávání u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 626/06/11

- schvaluje s účinností od 1. července 2011 zrušení míst uskutečňování základního uměleckého vzdělávání v základní umělecké škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, na adresách:

Táborská 26, 360 04 Karlovy Vary 
Březová, Keramická 6, 360 01 Karlovy Vary

- schvaluje s účinností od 1. září 2011 nová místa uskutečňování základního uměleckého vzdělávání 
v základní v umělecké škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, na adresách: 

Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary
Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary
Kollárova 553/19, 360 09 Karlovy Vary
Poštovní 1743/19, 360 01 Karlovy Vary
U Potoka 120, 362 63 Dalovice

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

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 19.9.2011 

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


65. Projekt „Přírodovědná výuka za školou – Interaktivní přírodovědně – ekologický park II“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 627/06/11

- bere na vědomí projektový záměr „Přírodovědná výuka za školou – Interaktivní přírodovědně 
– ekologický park II“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, vedoucím projektu „Přírodovědná výuka za školou – Interaktivní přírodovědně – ekologický park II“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Přírodovědná výuka za školou – Interaktivní přírodovědně – ekologický park II“ byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Přírodovědná výuka za školou – Interaktivní přírodovědně – ekologický park II“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Přírodovědná výuka za školou – Interaktivní přírodovědně – ekologický park II“ ve výši cca 4.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno 
z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 17.10.2011  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


66. Projekt „Autodiagnostika“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 628/06/11

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

- jmenuje PhDr. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu „Autodiagnostika“

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

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Autodiagnostika“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Autodiagnostika“ ve výši cca 2.900.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 17.10.2011 

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


67. Projekt „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 629/06/11

- bere na vědomí projektový záměr „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality 
ve vzdělávání, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje PhDr. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“ 
ve výši cca 4.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 17.10.2011  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


68. Projekt „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 630/06/11

- bere na vědomí projektový záměr „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů 
a odborného výcviku“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II, prioritní osa 
1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, 
a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje PhDr. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů 
a odborného výcviku“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů 
a odborného výcviku“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů 
a odborného výcviku“ ve výši cca 3.500.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % 
z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 17.10.2011  

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


69. Projekt „Stáž jako investice do vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 631/06/11

- bere na vědomí projektový záměr „Stáž jako investice do vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji II, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje PhDr. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu „Stáž jako investice do vzdělávání“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Stáž jako investice do vzdělávání“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Stáž jako investice do vzdělávání“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Stáž jako investice do vzdělávání“ ve výši cca 
3.500.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 17.10.2011  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


70. Projekt „NEPTUN – vybudování záchytné sítě pro žáky ohrožené předčasným odchodem 
ze vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 632/06/11

- bere na vědomí projektový záměr „NEPTUN – vybudování záchytné sítě pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a konstatuje, že záměr je v souladu 
s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu „NEPTUN – vybudování záchytné sítě pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „NEPTUN – vybudování záchytné sítě pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „NEPTUN – vybudování záchytné sítě pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „NEPTUN – vybudování záchytné sítě pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání“ ve výši cca 3.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno 
z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 17.10.2011  

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


71. Projekt „URAN – podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 633/06/11

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

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu „URAN – podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „URAN – podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „URAN – podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „URAN – podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov“ ve výši cca 4.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % 
z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 17.10.2011  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


72. Projekt „Metodické kabinety Karlovarského kraje pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 634/06/11

- bere na vědomí projektový záměr „Metodické kabinety Karlovarského kraje pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II, prioritní osa 
1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, 
a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 
		
- jmenuje Mgr. Jiřího Widže, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov, vedoucím projektu „Metodické kabinety Karlovarského kraje pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Metodické kabinety Karlovarského kraje pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ byla příspěvková organizace Gymnázium Sokolov 

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Metodické kabinety Karlovarského kraje pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Metodické kabinety Karlovarského kraje pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ ve výši cca 3.500.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno 
z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 17.10.2011  

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


73. Projekt „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvýšení kvality výuky“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 635/06/11

- bere na vědomí projektový záměr „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvýšení kvality výuky“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, a konstatuje, že záměr je 
v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Hanu Jandíkovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, vedoucím projektu „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvýšení kvality výuky“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvýšení kvality výuky“ byla příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov 

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvýšení kvality výuky“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvýšení kvality výuky“ ve výši cca 3.500.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 17.10.2011  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


74. Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 636/06/11

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu 
u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

- ukládá příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou odvod do rozpočtu Karlovarského kraje za neoprávněné přijetí dotace na základě nesprávně vykázaných údajů 
o počtech žáků v celkové výši 121.608,-- Kč 

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu 
za porušení rozpočtové kázně 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou řešit škodu vzniklou v souvislosti s porušením rozpočtové kázně a písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku 

Termín kontroly: 19.9.2011  

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




75. Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice 
a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 637/06/11

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu 
u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice

- ukládá příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Žlutice odvod do rozpočtu Karlovarského kraje za neoprávněné přijetí dotace na základě nesprávně vykázaných údajů o počtech žáků v celkové výši 441.853,-- Kč 

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu 
za porušení rozpočtové kázně 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice řešit škodu vzniklou 
v souvislosti s porušení rozpočtové kázně a písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
o výsledku

Termín kontroly: 19.9.2011  

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


76. Pravidla pro poskytování finanční podpory pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 638/06/11

- schvaluje Pravidla pro poskytování finanční podpory pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
v Karlovarském kraji dle přílohy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele právnických osob zřizovaných Karlovarským krajem, obcemi a dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji o tomto usnesení rady kraje, zveřejnit pravidla na webových stránkách kraje a realizovat veškeré úkoly z nich vyplývající

Termín kontroly: leden 2012 

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


77. Tisková oprava usnesení č. RK 537/05/11 – Finanční zajištění uspořádání sbírky porcelánu 
a knihovního fondu a změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 639/06/11

- bere na vědomí tiskovou opravu v textu části usnesení č. RK 537/05/11, kterou schválila navýšení provozního příspěvku na rok 2011 příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary celkem o 564.000,-- Kč, z toho 432.000,-- Kč na náklady spojené s rekonstrukcí knihovny a 130.000,-- Kč na plat knihovníka, a to tak, že se vypouští částka 432.000,-- Kč a místo ní se vkládá částka 434.000,-- Kč 

Ostatní text usnesení se nemění

Termín kontroly: 3.10.2011

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


78. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí 24. výzva – prioritní osa 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 640/06/11

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí v rámci 24. výzvy – priority 2 dle návrhu a doporučuje poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 

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


79. Informace o výsledku výběrového řízení na funkci výkonného pracovníka Komunální odpadové společnosti, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 641/06/11

- bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na funkci výkonného pracovníka Komunální odpadové společnosti, a.s.

- doporučuje představenstvu Komunální odpadové společnosti, a.s., sjednat pracovní poměr na funkci výkonného pracovníka s Ing. Vítem Venhodou

Termín kontroly: 25.7.2011
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


80a) Uzavření Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 642/06/11

- souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ dle návrhu

- pověřuje vedoucí odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje k uzavírání 
a podpisu darovacích smluv dle zákona 129/2000 Sb., § 59, odst. 2, písm. e, v souvislosti s organizací večera Karlovarského kraje v rámci 46. ročníku Mezinárodního filmového festivalu
Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana
80b) Zapojení Karlovarského kraje do Evropského seskupení pro územní spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 643/06/11

- bere na vědomí záměr účasti Karlovarského kraje na založení Evropského seskupení pro územní spolupráci

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení účast Karlovarského kraje v Evropském seskupení pro územní spolupráci
Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje


80c) „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 644/06/11
- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově“. 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče COLORMAX s.r.o., Kasární náměstí 7, 
350 02 Cheb, IČ 28042484 s nabídkovou cenou 3.376.057,-- Kč včetně DPH a 5% rozpočtové rezervy stavby.

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže COLORMAX s.r.o., po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže COLORMAX s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 19.9.2011

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


80d) Projekt Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila – Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě APDM

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 645/06/11

- schvaluje návrh Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy pro projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary 
– Becherova vila“

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy pro projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“
                                               
Termín kontroly: 17.10.2011 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 
kraje, p.o.

