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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

ze 38. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. listopadu 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:07 do 10:32 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, 
PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Mgr. Borka 
Přizvaní:	Ing. Správková
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.11.2011		  RK 1117/11/11
	Společná jednání a spolupráce Karlovarského kraje a města Karlovy Vary		  RK 1118/11/11
	Návrh na uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů mezi městem Irkutsk	  RK 1119/11/11 

(Ruská federace) a Karlovarským krajem
	Rozpočtové změny							  RK 1120/11/11
	Zmocnění vedoucí ekonomického odboru k podepisování daňových přiznání 	  RK 1121/11/11

a k podepisování žádostí o čerpání úvěru
	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2011 	  RK 1122/11/11

do 30.9.2011
	Tisková oprava usnesení č. RK 655/06/11 o schválení rozpočtové změny 		  RK 1123/11/11
č. 237/2011
	Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje		  RK 1124/11/11
	Navýšení mzdového limitu pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby 	  RK 1125/11/11
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově
	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov 	  RK 1126/11/11
pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské
	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna 		  RK 1127/11/11
dlouhodobě nemocných Nejdek
	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Muzeum 	  RK 1128/11/11
Sokolov
	Schválení navýšení neinvestičního příspěvku a mzdového limitu příspěvkové 	  RK 1129/11/11
organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci gymnázium Ostrov	  RK 1130/11/11
	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 1131/11/11
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední 
škola živnostenská Sokolov
	Schválení zahájení administrativních úkonů k získání nezávislého rozsahu 	  RK 1132/11/11
adres: „Žádost o přidělení nezávislého zdroje a dohoda o podpoře“

- Schválení návrhu Žádosti o přidělení nezávislého zdroje a dohody o podpoře
	- Schválení podání Žádosti o přidělení nezávislého zdroje a dohody o podpoře
	Doporučení zastupitelstvu nepodnikat žádné právní kroky ve věci žádosti 		  RK 1133/11/11
o součinnost při zajištění nápravy provozovatelů loterií a jiných podobných her 
– tj. podat návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně 
č. 1/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení 
hazardu k Ústavnímu soudu pro její nezákonnost
	Změna usnesení č. RK 1039/10/11 ze dne 3.10.2011, v čísle dodatku k příkazní 	  RK 1134/11/11
smlouvě na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice 
v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ a doplnění druhé jednající osoby 
za příkazníka
	Změna usnesení č. RK 1040/10/11 ze dne 3.10.2011, v čísle dodatku k příkazní 	  RK 1135/11/11

smlouvě na realizaci stavby „Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu 
v Karlovarské krajské nemocnici a.s., nemocnici v Karlových Varech“ a doplnění 
druhé jednající osoby za příkazníka
20.	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská 		  RK 1136/11/11
nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“
21.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 1137/11/11
oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ 
– schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy
22.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 1138/11/11
oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském 
kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy
23.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,	  RK 1139/11/11 
oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola 
výzvy
24.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 	  RK 1140/11/11
	kraje, a.s.
25.	Plán dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2012 – 2018	  RK 1141/11/11
26.	Memorandum ve věci přeshraniční železniční osobní dopravy na tratích 		  RK 1142/11/11
	Klingenthal - Kraslice - Sokolov a Bad Brambach - Vojtanov – Cheb
27.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje z majetku 		  staženo
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Hala pro garážování na p.p.č. 388/14 v k. ú. 
	Olšová Vrata
28.	Dodatek  č. 1 k Rámcové dohodě o vzájemné spolupráci a koordinaci na letišti 	  RK 1143/11/11
	společné působnosti Karlovy Vary – Olšová Vrata mezi Karlovarským krajem 
	a Letištěm Karlovy Vary s.r.o., na jedné straně a Řízením letového provozu 
	České Republiky, s.p., na straně druhé
29.	Návrh na udělení dotací pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně 	  RK 1144/11/11
	plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského 
	kraje, odboru regionálního rozvoje – III. kolo 
30.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu 	Karlovarského 	  RK 1145/11/11
	kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti 
	obcí pro rok 2012
31.	Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji	  RK 1146/11/11
32.	Program obnovy venkova 2012 – návrh pravidel					  RK 1147/11/11
33.	Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích				  RK 1148/11/11
34.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2012		  RK 1149/11/11

35.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou soutěž pro Program rozvoje 		  RK 1150/11/11
	konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační 
	vouchery
36.	Karlovarský regionální klastr – vstup Karlovarské agentury rozvoje podnikání,  	  RK 1151/11/11
	p.o., do společnosti „klastr ENWIWA“
37.	Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském 	  RK 1152/11/11
	kraji na období 2009 – 2013
38.	Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových 	  RK 1153/11/11 
	organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012
39.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací  	   RK 1154/11/11
pro rok 2012
40.	Dotační řízení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2012 – postup 	   RK 1155/11/11
	Karlovarského kraje
41.	Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje 		   RK 1156/11/11
	„Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“
42.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 	   RK 1157/11/11 
	prevence v období let 2008 - 2012“ – schválení Žádosti o podstatnou změnu 
	v projektu
43.	Záměr pořízení projektové dokumentace pro výstavbu objektů pro skupinové 	   RK 1158/11/11
	a individuální domácnosti v rámci realizace investiční části projektu 
	„Investiční podpora transformace Domova pro osoby se zdravotním 
	postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace“
44.	Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí na II. pololetí 	   RK 1159/11/11
	roku 2011
45.	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 8.12.2011	RK 1160/11/11
46.	Informace o veřejných zakázkách realizovaným Krajským úřadem 		   staženo	
	Karlovarského kraje a organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem 
	od roku 2010 do 30.9.2011  
47.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 1161/11/11
	– pozemek p.č. 424/2 v k. ú. Loket a pozemek p.č. 1000/2 v k. ú. Nové Sedlo 
	u Lokte
48.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 1162/11/11
	do majetku města Nejdek a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města 
	Nejdek do majetku Karlovarského kraje
49.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 1163/11/11
	do majetku města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města 
	Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje
50.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 1164/11/11
	do majetku obce Milhostov a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku obce 
	Milhostov do majetku Karlovarského kraje
51.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 1165/11/11
	– pozemky v k. ú. Políkno u Toužimi, k. ú. Kosmová a k. ú. Toužim
52.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky 	RK 1166/11/11
	p.p.č. 1551/8, p.p.č. 1580/2, p.p.č. 1580/3, p.p.č. 1592/2 a pozemek 
	p.p.č. 2234/1 v k. ú. a obci Toužim
53.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku 	RK 1167/11/11
	p.p.č. 438/1 v k. ú. Brtná u Dolního Žandova
54.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	RK 1168/11/11
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje – 1
55.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	RK 1169/11/11
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje – 2
56.	Žádost o bezúplatný převod pozemku st.p.č. 4765 v k. ú. Aš, z majetku města Aš	RK 1170/11/11
57.	Žádosti společnosti PACK TRADE, s.r.o., p. Josefa Křížka a manželů Šustrových 	RK 1171/11/11
	o odkoupení nemovitostí v majetku Karlovarského kraje
58.	Nabídka Generálního ředitelství cel k převodu pozemků st.p.č. 68 a p.p.č. 154/4 	RK 1172/11/11
v k. ú. Dolní Hraničná a obci Pomezí nad Ohří
59.	Souhlas s pokácením tří kusů dřevin, rostoucích na p.p.č. 1911/2 v k. ú. Pozorka 	RK 1173/11/11
	u Nejdku
60.	Odsouhlasení ponechání výnosu z prodeje vytěžené dřevní hmoty z areálu 	RK 1174/11/11
	Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek
61.	Změna Přílohy č. 2 „Pravidla pro správu majetku kraje“ zřizovacích listin 	RK 1175/11/11
příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské 
správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)
62.	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Mezinárodní 	  RK 1176/11/11
pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s.
63.	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Taneční  		  RK 1177/11/11
skupina Mirákl, o.s.
64.	Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková	   RK 1178/11/11 
organizace Karlovarského kraje
65.	Založení Destinační agentury Karlovarského kraje, o.p.s. (DAKKr, o.p.s.)		   staženo
66.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		   RK 1179/11/11
	nemocnice a.s. – volba členů dozorčí rady
67.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		   RK 1180/11/11
	nemocnice a.s. – změna stanov společnosti
68.	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a určení jeho 	   RK 1181/11/11
	platu
69.	Žádost příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov o snížení odvodu za porušení 	   RK 1182/11/11
	rozpočtové kázně a informace o řešení škody vzniklé této organizaci
70.	Žádost příspěvkové organizace Dětský domov Cheb o prominutí odvodu 		   RK 1183/11/11
	za porušení rozpočtové kázně
71.	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci 	   RK 1184/11/11
	Gymnázium Cheb
72.	Rámcová dohoda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou 	   RK 1185/11/11
	organizací Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
73.	Finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních 	   RK 1186/11/11
	škol v Karlovarském kraji  
74.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti 	   RK 1187/11/11
	bit cz training, s.r.o.
75.	Projekt „AJAX“ Policie České republiky a Karlovarského kraje			   RK 1188/11/11
76.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Liboru 		   RK 1189/11/11
	Balákovi – Karlovarské hudební divadlo
77.	Projekt „Karlovarský kraj – pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě II“ 	   RK 1190/11/11
	Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, 
	příspěvková organizace
78.	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a změny 		   RK 1191/11/11
zřizovacích listin u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
79.	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 	26. 		   RK 1192/11/11
	a 28. výzva, prioritní osa 2 a 3
80.	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 	27. výzva, 	   RK 1193/11/11
	prioritní osa 6
81.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu 	RK 1194/11/11 
	včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství na rok 2012
82.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 1195/11/11
83.	Zprávy o plnění opatření z „Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe“ 	RK 1196/11/11
a „Plánu oblasti povodí Berounky“ v územní působnosti Karlovarského kraje
84.	Vyjádření k oznámení záměru „Větrný park Jindřichovice II“ podle § 6  	RK 1197/11/11
	odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
85a)	Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru na „Zajištění financování projektů 	RK 1198/11/11
	podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského 
	kraje “
85b)	Sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Cheb a Dětský domov 	RK 1199/11/11
	Horní Slavkov  
85c)	Návrh na sloučení příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	RK 1200/11/11
	pedagogicko-psychologických poraden zřizovaných Karlovarským krajem   
	85d)	Program obnovy venkova – změna v dotované akci				  RK 1201/11/11
	85e)	Poskytnutí daru na organizační zajištění turnaje ve volejbale zaměstnanců 	  RK 1202/11/11
KKN a.s.
	85f)	Smlouva o vzájemné spolupráci s Českým svazem chovatelů Krajským 		  RK 1203/11/11
sdružením Karlovarského kraje
	85g)	Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností 		  RK 1204/11/11
TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby a schválení zřízení předkupního 
práva jako práva věcného pro společnost TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní 
služby k pozemku parc. č. 527/111 v k. ú. Dvory














         Ing. Petr Navrátil, v z.			           PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                  hejtmana					   	ověřovatel
          Karlovarského kraje




















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícími změnami 
a doplněními:

Staženo z programu:

bod č. 27	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje z majetku
  			Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Hala pro garážování na p.p.č. 388/14 v k. ú. Olšová Vrata

bod č. 46	Informace o veřejných zakázkách realizovaným Krajským úřadem Karlovarského kraje 
a organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem od roku 2010 do 30.9.2011  

bod č. 65	Založení Destinační agentury Karlovarského kraje, o.p.s. (DAKKr, o.p.s.)	


Rozšíření programu o:

bod č. 85 a)	Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru na „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje “

bod č. 85 b)	Sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Cheb a Dětský domov Horní Slavkov  

bod č. 85 c)	Návrh na sloučení příspěvkových organizací vykonávajících činnost pedagogicko-psychologických poraden zřizovaných Karlovarským krajem   

bod č. 85 d)	Program obnovy venkova – změna v dotované akci

bod č. 85 e)	Poskytnutí daru na organizační zajištění turnaje ve volejbale zaměstnanců KKN a.s.

bod č. 85 f)	Smlouva o vzájemné spolupráci s Českým svazem chovatelů Krajským sdružením Karlovarského kraje

bod č. 85 g)	Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností TIMA spol. s.r.o. 
– obchodně výrobní služby a schválení zřízení předkupního práva jako práva věcného 
pro společnost TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby k pozemku parc. č. 527/111 v k. ú. Dvory



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.11.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1117/11/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.11.2011

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Společná jednání a spolupráce Karlovarského kraje a města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1118/11/11

- schvaluje seznam témat pro jednání s městem Karlovy Vary s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Romana Rokůska, organizací vzájemného jednání Karlovarského kraje s městem Karlovy Vary

Termín kontroly: 20.2.2012

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje


3. Návrh na uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů mezi městem Irkutsk (Ruská federace) a Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1119/11/11

- souhlasí s uzavřením Dohody o navázání přátelských vztahů mezi městem Irkutsk (Ruská federace) 
a Karlovarským krajem

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 23.1.2011
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1120/11/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 412/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za období 07 – 09/2011 do rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 3.764,10 Kč k zajištění financování projektů realizovaných v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost

	Zvláštní účet projektu Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje         	42,23 Kč		                    
	Zvláštní účet projektu Personální audit krajského úřadu Karlovarského kraje     

                                                                                                                        		2.684,93 Kč                
	Zvláštní účet projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity 
a transparentnosti v Karlovarském kraji                                                      	1.036,94 Kč        



Rozpočtovou změnu č. 413/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za období 07 – 09/2011 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  245.229,06 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, a to:

	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK			                            599,20 Kč
Zvláštní účet zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1	                       75.139,16 Kč

	Zvláštní účet rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2                              	35.306,64 Kč
	Zvláštní účet další vzdělávání pracovníků škol	OP VK 1.3                             	37.889,11 Kč
	Zvláštní účet podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2            	23.072,84 Kč
	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK, II. etapa                                              228,87 Kč            
Zvláštní účet zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1, II. etapa               	42.996,38 Kč
	Zvláštní účet rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2, II. etapa                 	12.844,75 Kč
	Zvláštní účet další vzdělávání pracovníků škol	 OP VK 1.3, II. etapa               	17.152,11 Kč
            Celkem                                                                                                        245.229,06 Kč

Rozpočtovou změnu č. 414/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje za období 07 – 09/2011 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.893,93 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 415/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků za období 07 – 09/2011 do rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.788,49 Kč. Projekt je realizován 
a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 416/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 (OP LZZ I.) za období 07 – 09/2011 
do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 78.223,32 Kč 
na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 417/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.) za období 07 – 09/2011 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 1.635,46 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 418/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.) za období 07 – 09/2011 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v  částce 1.505,22 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 419/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách za období 07 – 09/2011 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 5.764,63 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 420/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 850.000,-- Kč na nákup nového služebního vozidla. 

Rozpočtovou změnu č. 421/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru vnitřních záležitostí do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 86.250,-- Kč na inženýrské práce k přidělení dotace pro akci "Oprava a revitalizace objektu Císařských lázní“

Rozpočtovou změnu č. 422/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 2.075.000,-- Kč z neinvestičních na investiční na úpravu recepce budovy A

Rozpočtovou změnu č. 423/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 150.000,--Kč z neinvestičních na investiční na úpravu servrovny

Rozpočtovou změnu č. 424/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 58.454,16 Kč (2.407,82 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 3.422,30 Kč (140,97 EUR) a investiční účelové dotace ve výši 55.031,86 Kč (2.266,85 EUR) z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 425/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 4.270,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Učíme správně technické obory, realizovaného Střední odbornou školou pedagogickou, gymnáziem a vyšší odbornou školou Karlovy Vary v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 426/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 98.246,-- Kč na základě proplacené 6. 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 globálního grantu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost v Karlovarském kraji 

Rozpočtovou změnu č. 427/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 v celkové částce ± 448.960,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty příspěvkových organizací Karlovarského kraje, a to Střední odborné školy logistické a Středního odborného učiliště Dalovice v částce 37.200,-- Kč a Střední průmyslové školy Ostrov v částce
 411.760,-- Kč. 
 

Rozpočtovou změnu č. 428/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.693,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od Základní školy praktické a základní školy speciální Chodov ve výši 1.644,-- Kč a Základní školy Luby ve výši 3.049,-- Kč, a to jako přeplatek na zákonném pojištění za rok 2010. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 429/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku cekem 31.652,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 
17.244,-- Kč a přijatého penále ve výši 14.408,-- Kč u projektu Rozvoj jazykových kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol Karlovarského kraje, realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Rozpočtovou změnu č. 430/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 10.680,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Zelený kompas, realizovaného Okresní hospodářskou komorou Cheb v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 431/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.982.000,-- Kč na základě odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti školství a následně navýšení provozního příspěvku těmto organizacím ve stejné výši (seznam organizací uveden v důvodové zprávě). Finanční prostředky jsou určeny na zvýšené odpisy, kdy 
při zpracování finančního plánu na rok 2011 nebylo počítáno s nákupem nového dlouhodobého hmotného majetku nebo zavedením do užívání nově pořízených nemovitostí. 

Rozpočtovou změnu č. 432/2011 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 72.956,-- Kč z důvodu snížení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory Spáleniště v Chebu a následně snížení provozního příspěvku této organizaci 
ve stejné výši

Rozpočtovou změnu č. 433/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 3.149.570,78 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 
– Zvyšování kvality ve vzdělávání 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 434/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 829.891,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro školu zřizovanou obcí Teplá Základní školu v Teplé 
a organizaci budou poukázány prostřednictvím jejího zřizovatele.

Rozpočtovou změnu č. 435/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 300.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov jako neinvestiční příspěvek na pokrytí nezbytných výdajů v roce 2011.

Rozpočtovou změnu č. 436/2011
- navýšení příjmů a výdajů Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením příjmů ve výši 
± 4.500.000,-- Kč. Jedná se o finanční prostředky, které kraj obdržel od společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., dne 24.10.2011. Tyto prostředky byly v rozporu se Smlouvou o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, uzavřenou dne 26.5.2006, pod ev. č.: 113/2006, použity neoprávněně v rámci dopravní obslužnosti kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 437/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 180.000,-- Kč pro Klub přátel Josefa Masopusta 
na akci „Pohár Josefa Masopusta“

Rozpočtovou změnu č. 438/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 122.221,-- 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“.

Rozpočtovou změnu č. 439/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.300.000,-- Kč z titulu očekávané neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů 
za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů ve školství v období 
IV. čtvrtletí 2011 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 440/2011
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň z Oddělení rozvoje ICT kraje Krajského úřadu Karlovarského kraje do nově zřízeného Odboru projektového řízení a informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 
± 59.965.926,12 Kč, z toho ve výši 7.574.322,12 Kč na pokrytí běžných výdajů, ve výši 772.360,-- Kč 
na pokrytí kapitálových výdajů odboru v rámci rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve výši 51.084.800,-- Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu Rozvoj služeb eGovernmentu 
na území Karlovarského kraje, financovaného v rámci Integrovaného operačního programu a ve výši 534.444,-- Kč na pokrytí výdajů souvisejících s akcí Nákladové účetnictví Karlovarského kraje. 

Termín kontroly: 5.12.2011

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


5. Zmocnění vedoucí ekonomického odboru k podepisování daňových přiznání a k podepisování žádostí o čerpání úvěru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1121/11/11

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru k podepisování daňových přiznání Karlovarského kraje 

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru podpisem žádostí o čerpání úvěru dle smlouvy o úvěru 
č. 1210/10/5639 s Československou obchodní bankou, a.s. 
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2011 do 30.9.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1122/11/11

- schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Karlovarského kraje za období 1 - 9/2011

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


7. Tisková oprava usnesení č. RK 655/06/11 o schválení rozpočtové změny č. 237/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1123/11/11

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 655/06/11 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 237/2011, a to tak, že se vypouští text „investiční příspěvek“ a místo něj se vkládá text „dotace do investičního fondu“, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

„Rozpočtovou změnu č. 237/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 500.000,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední odborné škole stavební Karlovy Vary jako dotace do investičního fondu na opravu pokojů domova mládeže, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary.“

Další text usnesení se nemění.

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


8. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1124/11/11

- souhlasí s prominutím promlčených a nedobytných pohledávek uvedených příspěvkových organizací Karlovarského kraje za podmínky, že jejich prominutí neovlivní plánovaný výsledek hospodaření za rok 2011:	

 	příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
 	pohledávky ve výši 5.458,-- Kč

	 	příspěvkové organizaci Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu

pohledávky ve výši 17.401,-- Kč

	 	příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

		pohledávky ve výši 17.994,-- Kč

4.		příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově
		pohledávky ve výši 100.360,-- Kč

5.		příspěvkové organizace Sociální služby Kynšperk nad Ohří
		pohledávky ve výši 92.048,-- Kč
	
6.		příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek
		pohledávky ve výši 23.971,38 Kč 

7.		příspěvkové organizaci Územní záchranná zdravotnická služba Karlovarského kraje
		pohledávky ve výši 225.079,-- Kč

8.	 	příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně
		pohledávky ve výši 6.352,-- Kč

9.	 	příspěvkové organizaci Dětský domov Horní Slavkov
pohledávky ve výši 65.952,-- Kč

10.		příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
	 	 	pohledávky ve výši 14.418,-- Kč

11.	 	příspěvkové organizace Dětský domov Aš
	 	pohledávky ve výši 1.200.373,50 Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Navýšení mzdového limitu pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1125/11/11

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 250.000,-- Kč příspěvkové organizaci Domov pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro osoby 
se zdravotním postižením v Mariánské 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1126/11/11

- schvaluje změnu účelu použití části investičních prostředků ve výši 100.000,-- Kč z akce: „Oprava střech a teras pavilonů B a A, oprava únikových východů“ na nákup kompletní telefonní ústředny v celkové pořizovací ceně do 100.000,-- Kč

Zodpovídá: Ing. Pavel Novák, ředitel příspěvkové organizace


11. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1127/11/11

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek v celkové výši 621.337,-- Kč, z toho částku ve výši 353.706,-- Kč na dofinancování akce „Oprava střešní konstrukce a pláště LDN Nejdek“ a částku ve výši 267.631,-- Kč na dofinancování akce „Rekonstrukce 
a modernizace ústředního vytápění“

Zodpovídá: Olga Rožcová, ředitelka příspěvkové organizace

12. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1128/11/11

- schvaluje změnu účelu použití části investičních prostředků ve výši 90.320,-- Kč z akce: „Zámek Sokolov – oprava kašny“ na opravu balkonu sokolovského zámku

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel příspěvkové organizace


13. Schválení navýšení neinvestičního příspěvku a mzdového limitu příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1129/11/11

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku o 2.000.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Územní záchranná služba Karlovarského kraje

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 2.480.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Územní záchranná služba Karlovarského kraje

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


14. Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci gymnázium Ostrov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1130/11/11

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 300.000,-- Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov na pokrytí nezbytných výdajů v roce 2011 

Zodpovídá: Mgr. Milan Martinek, ředitel příspěvkové organizace


15. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1131/11/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 400.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov 

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 750.000,-- Kč příspěvkové organizace Střední školy živnostenské Sokolov na instalaci teplovodního vytápění

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace


16. Schválení zahájení administrativních úkonů k získání nezávislého rozsahu adres: „Žádost 
o přidělení nezávislého zdroje a dohoda o podpoře“
- Schválení návrhu Žádosti o přidělení nezávislého zdroje a dohody o podpoře
- Schválení podání Žádosti o přidělení nezávislého zdroje a dohody o podpoře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1132/11/11

- schvaluje předložený návrh Žádosti o přidělení nezávislého zdroje a dohody o podpoře

- schvaluje podání Žádosti o přidělení nezávislého zdroje a uzavření dohody o podpoře

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem Žádosti o přidělení nezávislého zdroje a dohody o podpoře
Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky 


17. Doporučení zastupitelstvu nepodnikat žádné právní kroky ve věci žádosti o součinnost 
při zajištění nápravy provozovatelů loterií a jiných podobných her – tj. podat návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu k Ústavnímu soudu pro její nezákonnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1133/11/11

- bere na vědomí zprávu o postupu odboru legislativního a právního ve věci žádostí o součinnost 
při zajištění nápravy 

- doporučuje zastupitelstvu nepodnikat žádné právní kroky ve věci vyřízení žádostí o součinnost 
při zajištění nápravy provozovatelů loterií a jiných podobných her, tedy nepodat návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu k Ústavnímu soudu pro její nezákonnost 

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


18. Změna usnesení č. RK 1039/10/11 ze dne 3.10.2011, v čísle dodatku k příkazní smlouvě 
na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ a doplnění druhé jednající osoby za příkazníka

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

- ruší ve smyslu důvodové zprávy stávající text uvedený v usnesení č. RK 1039/10/11

- schvaluje Dodatek č. 1 příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary - „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“

Ostatní text uvedeného usnesení zůstává beze změny. 

Nahrazuje text uvedený v usnesení č. RK 1039/10/11 

- schvaluje Dodatek č. 2 příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary - „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“

Ostatní text uvedeného usnesení zůstává beze změny. 

- schvaluje doplnění textu Dodatku č. 2 příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary - „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ v části - zastoupení jednajícího 
a Karlovarskou krajskou nemocnici a.s o druhou osobu jednajícího - text:
      „jednající: Ing. Miloslava Tanečková, místopředseda představenstva
      (dále jen „příkazník)“

Ostatní text dodatku č. 2 zůstává beze změny. 

Termín kontroly: 19.12.2011

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


19. Změna usnesení č. RK 1040/10/11 ze dne 3.10.2011, v čísle dodatku k příkazní smlouvě 
na realizaci stavby „Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s., nemocnici v Karlových Varech“ a doplnění druhé jednající osoby za příkazníka

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

- ruší ve smyslu důvodové zprávy stávající text uvedený v usnesení č. RK 1040/10/11- schvaluje Dodatek č. 1 příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary - ,,Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s., nemocnice Karlovy Vary” 
 
Ostatní text uvedeného usnesení zůstává beze změny. 

Nahrazuje text uvedený v usnesení č. RK 1040/10/11  

- schvaluje Dodatek č. 2 příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary - ,,Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s., nemocnice Karlovy Vary” 

Ostatní text uvedeného usnesení zůstává beze změny. 

- schvaluje doplnění textu Dodatku č. 2 příkazní smlouvy na realizaci stavby „Pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s., nemocnici v Karlových Varech“, v části 
- zastoupení jednajícího za Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., o druhou osobu jednajícího - text:
       „jednající: Ing. Miloslava Tanečková, místopředseda představenstva
       (dále jen příkazník)“

Ostatní text dodatku č. 2 zůstává beze změny. 
Termín kontroly: 19.12.2011

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


20. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- nemocnice v Chebu  Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“

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

- schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ 

- souhlasí s podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“  
Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


21. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy

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

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty v 1. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)
Termín kontroly: 23.1.2012 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


22. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy

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

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty v 1. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)
Termín kontroly: 23.1.2012 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


23. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy

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

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji II“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty v 1. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)
Termín kontroly: 23.1.2012 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


24. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

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

za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen „ÚSKK, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), učinila tato rozhodnutí:

- schvaluje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 ObchZ Dodatky č. 1 ke Smlouvám o výkonu funkce 
pro tyto členy představenstva společnosti ÚSKK, a.s., v předloženém znění: 
 Ing. Jaroslava Fialu, CSc., bytem Karlovy Vary, Mlýnského nábřeží 507/5,
 PSČ 360 01
Ing. Tomáše Svobodu, bytem Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 356, PSČ 357 51
c)	Michala Riško, bytem Karlovy Vary, Dělnická 11, PSČ 360 05

- rozhoduje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ o stanovení Kritérií a podmínek stanovení pohyblivých odměn v roce 2011 dle předložených návrhů pro:
a) 	Ing. Jaroslava Fialu, CSc., bytem Karlovy Vary, Mlýnského nábřeží 507/5,
             	PSČ 360 01
b) 	Ing. Tomáše Svobodu, bytem Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 356, PSČ 357 51
c) 	Michala Riško, bytem Karlovy Vary, Dělnická 11, PSČ 360 05
- bere na vědomí, že uplynutím dne 18.12.2011 končí funkční období člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., Ing. Jiřímu Behenskému, datum narození 22.01.1946, bytem Habartov, Čs. lesů 555, 
PSČ 357 09

- volí člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., Ing. Jiřího Behenského, datum narození 22.01.1946, bytem Habartov, Čs. lesů 555, PSČ 357 09, den vzniku členství v dozorčí radě od 19.12.2011 

- odvolává člena představenstva společnosti ÚSKK, a.s., Ing. Petra Navrátila, datum narození 08.10.1975, bytem Cheb, Čapkova 1652/10, PSČ 350 02

- volí člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., Ing. Petra Navrátila, datum narození 08.10.1975, bytem Cheb, Čapkova 1652/10, PSČ 350 02, datum vzniku členství od 8.11.2011

- odvolává člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., Václava Mlezivu, datum narození 13.08.1967, bytem Plesná, Šestidomí 276, PSČ 351 35

- volí člena představenstva společnosti ÚSKK, a.s., Václava Mlezivu, datum narození 13.08.1967, bytem Plesná, Šestidomí 276, PSČ 351 35, den vzniku členství v představenstvu společnosti od 8.11.2011

- schvaluje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 ObchZ Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ÚSKK, a.s., Václava Mlezivu, datum narození 13.08.2011, bytem Plesná, Šestidomí 276, PSČ 351 35, v předloženém znění 

- rozhoduje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ o stanovení Kritérií a podmínek stanovení pohyblivých odměn v roce 2011 dle předloženého návrhu pro:

a) Václava Mlezivu, datum narození 13.08.1967, bytem Plesná, Šestidomí 276, PSČ 351 35, den vzniku členství v představenstvu společnosti od 8.11.2011

- ukládá představenstvu společnosti ÚSKK, a.s., zabezpečit zápis změn v členech dozorčí rady 
a představenstva do obchodního rejstříku ve lhůtách stanovených zákonem

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ

Zodpovídá: Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
                     Michal Riško, místopředseda představenstva
                     Ing. Petr Navrátil, člen představenstva
                     Ing. Tomáš Svoboda, člen představenstva


25. Plán dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2012 - 2018

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

- souhlasí s „Plánem dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2012 – 2018“ 
dle návrhu  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit „Plán dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2012 – 2018“ dle návrhu  
Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
26. Memorandum ve věci přeshraniční železniční osobní dopravy na tratích Klingenthal - Kraslice 
- Sokolov a Bad Brambach - Vojtanov - Cheb

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

- souhlasí se zněním Memoranda ve věci přeshraniční železniční osobní dopravy na tratích Klingentahl 
– Kraslice – Sokolov a Bad Brambach – Vojtanov – Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření Memoranda ve věci přeshraniční železniční osobní dopravy na tratích Klingentahl – Kraslice – Sokolov a Bad Brambach – Vojtanov 
– Cheb, dle návrhu

Termín kontroly: 23.1.2012

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


27. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje z majetku Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Hala pro garážování na p.p.č. 388/14 v k. ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


28. Dodatek  č. 1 k Rámcové dohodě o vzájemné spolupráci a koordinaci na letišti společné působnosti Karlovy Vary – Olšová Vrata mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o. na jedné straně a Řízením letového provozu České Republiky, s.p., na straně druhé

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

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě o vzájemné spolupráci a koordinaci na letišti společné působnosti Karlovy Vary – Olšová Vrata mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o., na jedné straně a Řízením letového provozu České Republiky, s.p., na straně druhé ve znění uvedeném v návrhu
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


29. Návrh na udělení dotací pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje 
– III. kolo 

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

- souhlasí s uvedeným návrhem na poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, v roce 2011 – III. kolo pro obec Těšovice na pořízení dokumentace doplňujících průzkumů 
a rozborů ve výši 40.416,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje návrh na poskytnutí dotace ke schválení 
Termín kontroly: 2.1.2012
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


30. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012

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

- souhlasí s předloženými Pravidly pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na podporu územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 - 10. změna

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro hodnocení žádostí 
a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 – 10. změnu  
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


31. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

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

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Nové Hamry ve výši 30.000,-- Kč, město Březová ve výši 25.000,-- Kč, město Horní Blatná ve výši 
25.000,-- Kč, město Boží Dar ve výši 185.000,-- Kč, město Mariánské Lázně ve výši 195.000,-- Kč, obec Krásná ve výši 25.000,-- Kč, město Abertamy ve výši 110.000,-- Kč, město Hranice ve výši 25.000,-- Kč, Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary ve výši 100.000,-- Kč, Biatlon klub Jáchymov ve výši 35.000,-- Kč a město Jáchymov ve výši 60.000,-- Kč a obec Pernink ve výši 40.000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu
Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


32. Program obnovy venkova 2012 – návrh pravidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1147/11/11

- souhlasí s předloženým návrhem Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Program obnovy venkova“ pro rok 2012 
a zároveň schvaluje tato pravidla pro postup projednávání žádostí dle § 59 odst. 2 písm. a), f) zákona 
o krajích
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
 
Termín kontroly: 20.2.2012 
Zodpovídá:Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


33. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích

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

- souhlasí se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Hroznětín v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 564/2011

- souhlasí se změnou charakteru akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Krásné Údolí v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. 
D 577/2011

- souhlasí se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Poustka v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 602/2011

- souhlasí se změnou charakteru akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Šindelová v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. 
D 632/2011

- souhlasí se změnou názvu a parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Vysoká Pec v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. 
D 627/2011

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 20.2.2012 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


34. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2012

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

- souhlasí s poskytnutím dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši  
28.292.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 20.2.2012
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



35. Příprava zadávacího řízení na veřejnou soutěž pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit změnu Pravidel pro hodnocení žádostí 
a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje podle předloženého znění 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné soutěže dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery 

- schvaluje text zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery včetně formuláře žádosti, dohody o budoucí spolupráci, čestného prohlášení a příloh 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení návrhů projektů v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery dle návrhu tohoto materiálu 

- schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí podpory z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje 

- ukládá a pověřuje ředitelku Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., vyhlásit veřejnou soutěž 
ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 
- dotační titul 1 Inovační vouchery

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá:	Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání, příspěvková organizace


36. Karlovarský regionální klastr – vstup Karlovarské agentury rozvoje podnikání, 
p.o., do společnosti „klastr ENWIWA“

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

- souhlasí se vstupem Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. (dále jen KARP), do společnosti „klastr ENWIWA“ 

- pověřuje ředitelku Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., podáním přihlášky do společnosti „klastr ENWIWA“

Termín kontroly: 6.2.2012

Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace




37. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013

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

- souhlasí s aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013

Termín kontroly: 6.2.2012

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


38. Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012

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

- souhlasí se Zásadami pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


39. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2012

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

- souhlasí s rozdělením příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2012 dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2012 dle návrhu 
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


40. Dotační řízení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2012 – postup Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1155/11/11
- bere na vědomí postup Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci předložení žádosti o poskytnutí dotace na rok 2012 na MPSV v souladu s ustanovením § 101 odst. 4 zákona o sociálních službách, 
tzn. ne za použití internetové aplikace OKslužby – registr, jejíž využití zákon o sociálních službách neukládá

- schvaluje postup Karlovarského kraje v rámci dotačního řízení MPSV ČR pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2012
- nehodnotit žádosti poskytovatelů sociálních služeb o dotaci MPSV ČR na rok 2012 ve smyslu Metodiky MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb, tzn. nestanovovat tzv. reálný návrh podpory v návaznosti na směrné číslo stanovené MPSV ČR

- vyhodnotit soulad žádostí poskytovatelů sociálních služeb o dotaci MPSV ČR na rok 2012 
se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013
Termín kontroly: 23.1.2012 
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


41. Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

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

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ ke dni 31.10.2011

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


42. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“ – schválení Žádosti o podstatnou změnu v projektu

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

- schvaluje Žádost o podstatnou změnu v projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“ č. OPLZZ-ZS22-3/2008 

- pověřuje hejtmana podpisem Potvrzení o přijetí Rozhodnutí o změně č. OPLZZ-ZS22-3/2008 Rozhodnutí o poskytnutí dotace po schválení žádosti MPSV
Termín kontroly: 2.4.2012

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


43. Záměr pořízení projektové dokumentace pro výstavbu objektů pro skupinové a individuální domácnosti v rámci realizace investiční části projektu „Investiční podpora transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace“

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr pořízení projektové dokumentace pro výstavbu objektů pro skupinové a individuální domácnosti v rámci realizace investiční části projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace“ v předpokládaných nákladech 5 mil. Kč

Termín kontroly: 3.9.2012

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


44. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí na II. pololetí roku 2011

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

- schvaluje plán práce Komise pro životní prostředí na II. pololetí roku 2011
	
Zodpovídá: RNDr. Pavel Vanoušek, předseda komise


45. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 8.12.2011

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

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 8.12.2011

Zodpovídá:	Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


46. Informace o veřejných zakázkách realizovaným Krajským úřadem Karlovarského kraje 
a organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem od roku 2010 do 30.9.2011  

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


47. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek 
p.č. 424/2 v k. ú. Loket a pozemek p.č. 1000/2 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte

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

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.č. 424/2 o výměře 1710 m2 v k. ú. a obci Loket a pozemek p.č. 1000/2 o výměře 1254 m2 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Loket, se sídlem T.G. Masaryka 1, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489, zastoupeným Ing. Zdeňkem Bednářem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Loket

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.č. 424/2 o výměře 1710 m2 v k. ú. a obci Loket a pozemku p.č. 1000/2 o výměře 1254 m2 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Loket, se sídlem T.G. Masaryka 1, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489, zastoupeným Ing. Zdeňkem Bednářem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Loket

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

Termín kontroly: 5.3.2012

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


48. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Nejdek a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Nejdek do majetku Karlovarského kraje

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

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 3319/1 a p.p.č. 3123/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1510-11a/2010 z původních pozemků p.p.č. 3319/1 
a  p.p.č. 3123/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 3319/1 díl „j1“ o výměře 49 m2, p.p.č. 3123/1 díl „z“ 
o výměře 328 m2, p.p.č. 3123/1 díl „f+g+k+q“ o výměře 169 m2, p.p.č. 3123/1 díl „e“ o výměře 79 m2, p.p.č. 3319/1 díl „i“ o výměře 8 m2, p.p.č. 3319/1 díl „n1“ o výměře 9 m2, p.p.č. 3123/1 díl „h+j+r“ 
o výměře 72 m2, p.p.č. 3319/1 díl „x1+e1“ o výměře 109 m2, p.p.č. 3123/1 díl „x+y“ o výměře 110 m2 
a p.p.č. 3123/1 díl „p“ o výměře 13 m2, vše v k. ú. a obci Nejdek formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným starostou města Ing. Vladimírem Bendou 
(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Nejdek
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 3319/1 a p.p.č. 3123/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1510-11a/2010 z původních pozemků p.p.č. 3319/1 a p.p.č. 3123/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 3319/1 díl „j1“ 
o výměře 49 m2, p.p.č. 3123/1 díl „z“ o výměře 328 m2, p.p.č. 3123/1 díl „f+g+k+q“ o výměře 169 m2, p.p.č. 3123/1 díl „e“ o výměře 79 m2, p.p.č. 3319/1 díl „i“ o výměře 8 m2, p.p.č. 3319/1 díl „n1“ 
o výměře 9 m2, p.p.č. 3123/1 díl „h+j+r“ o výměře 72 m2, p.p.č. 3319/1 díl „x1+e1“ o výměře 109 m2, p.p.č. 3123/1 díl „x+y“ o výměře 110 m2 a  p.p.č. 3123/1 díl „p“ o výměře 13  m2, vše v k. ú. a obci Nejdek formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným starostou města 
Ing. Vladimírem Bendou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Nejdek

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 60/11, p.p.č. 2104/1, p.p.č. 2108/1, p.p.č. 2108/4, p.p.č. 3118/1, p.p.č. 3350, 
p.p.č. 3358/1, p.p.č. 2100/1, p.p.č. 2225/5, p.p.č. 3190/4 a p.p.č. 3372, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1510-11a/2010 z původních pozemků p.p.č. 60/11, p.p.č. 2104/1, p.p.č. 2108/1, p.p.č. 2108/4, p.p.č. 3118/1, p.p.č. 3350, p.p.č. 3358/1, p.p.č. 2100/1, p.p.č. 2225/5, p.p.č. 3190/4 a p.p.č. 3372 
a označeny jako pozemky p.p.č. 60/11 díl „t“ o výměře 1 m2, p.p.č. 2104/1 díl „b“ o výměře 15 m2, 
p.p.č. 2108/1 díl „d“ o výměře 1 m2, p.p.č. 2108/4 díl „c“ o výměře 4 m2, p.p.č. 3118/1 díl „s+u“ o výměře 135 m2, p.p.č. 3350 díl „b1“ o výměře 29 m2, p.p.č. 3358/1 díl „l+o+w“ o výměře 151 m2, p.p.č. 2100/1 díl „p1“ o výměře 11 m2, p.p.č. 2225/5 díl „o1“ o výměře 15 m2,  p.p.č. 3118/1 díl „g1“ 
o výměře 0,30 m2, p.p.č. 3190/4 díl „h1“ o výměře 6 m2 a p.p.č. 3372 díl „t1“ o výměře 10 m2, vše v k. ú. a obci Nejdek formou darovací smlouvy, mezi městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, 
PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným starostou města Ing. Vladimírem Bendou (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Nejdek do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 5.3.2012

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


49. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje

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

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést  pozemky p.č. 1315/5 o výměře 33 m2, 
p.č. 1315/6 o výměře 20 m2, p.č. 1315/7 o výměře 25 m2, p.č. 1315/8 o výměře 204 m2, p.č. 1315/9 o výměře 1 m2, p.č. 1315/10 o výměře 335 m2, p.č. 1315/11 o výměře 28 m2, p.č. 1315/12 o výměře 67 m2, p.č. 1315/13 o výměře 951 m2 a p.č. 1389/11 o výměře 10 m2, vše v k. ú. Nové Sedlo u Lokte 
a obci Nové Sedlo a pozemky p.č. 5/1 o výměře 3158 m2, p.č. 5/9 o výměře 38 m2, p.č. 5/10 o výměře 124 m2, p.č. 5/11 o výměře 37 m2, p.č. 5/12 o výměře 634 m2, p.č. 5/13 o výměře 748 m2, p.č. 5/17 
o výměře 4897 m2, p.č. 5/18 o výměře 164 m2, p.č. 17/10 o výměře 19 m2 a p.č. 17/11 o výměře 22 m2 včetně části stavby vyřazené silnice č. II/209, vše v k. ú. Chranišov a obci Nové Sedlo formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nové Sedlo, se sídlem Nové Sedlo, Masarykova 502, PSČ 357 34, IČO 00259527, zastoupeným starostkou města paní Kristou Kulhanovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti včetně části stavby silnice č. II/209 z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Nové Sedlo 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.č. 1315/5 o výměře 33 m2, p.č. 1315/6 o výměře 20 m2, p.č. 1315/7 o výměře 25 m2, p.č. 1315/8 
o výměře 204 m2, p.č. 1315/9 o výměře 1 m2, p.č. 1315/10 o výměře 335 m2, p.č. 1315/11 o výměře 28 m2, p.č. 1315/12 o výměře 67 m2, p.č. 1315/13 o výměře 951 m2 a p.č. 1389/11 o výměře 10 m2, vše v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo a pozemky p.č. 5/1 o výměře 3158 m2, p.č. 5/9 o výměře 38 m2, p.č. 5/10 o výměře 124 m2, p.č. 5/11 o výměře 37 m2, p.č. 5/12 o výměře 634 m2, p.č. 5/13 
o výměře 748 m2, p.č. 5/17 o výměře 4897 m2, p.č. 5/18 o výměře 164 m2, p.č. 17/10 o výměře 19 m2 a p.č. 17/11 o výměře 22 m2 včetně části stavby vyřazené silnice č. II/209, vše v k. ú. Chranišov a obci Nové Sedlo formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nové Sedlo, se sídlem Nové Sedlo, Masarykova 502, PSČ 357 34, IČO 00259527, zastoupeným starostkou města paní Kristou Kulhanovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti včetně části stavby silnice č. II/209 z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Nové Sedlo

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
p.č. 477/2 o výměře 4 m2,  p.č. 477/3 o výměře 37 m2,  p.č. 524/11 o výměře 2 m2,  p.č. 1391/2  o výměře 6 m2, p.č. 1401/2 o výměře 44 m2 a p.č. 480/5 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo a pozemků p.č. 289/4 o výměře 77 m2,  p.č. 319/2 o výměře 31 m2,  p.č. 335/37 o výměře 2357 m2,  p.č. 335/56 o výměře 298 m2, p.č. 17/13 o výměře 73 m2, p.č. 18/5 o výměře 82 m2, 
p.č. 335/49 o výměře 270 m2, p.č. 335/50 o výměře 3855 m2, p.č. 335/55 o výměře 53 m2 a p.č. 336/7 
o výměře 79 m2, vše v k. ú. Chranišov a obci Nové Sedlo formou darovací smlouvy, mezi městem Nové Sedlo, se sídlem Nové Sedlo, Masarykova 502, PSČ 357 34, IČO 00259527, zastoupeným starostkou města paní Kristou Kulhanovou (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 5.3.2012

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


50. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Milhostov a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku obce Milhostov do majetku Karlovarského kraje

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

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést  části pozemku p.č. 86/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 167-124/2011 z původního pozemku p.č. 86/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 86/5 o výměře 504 m2, p.č. 86/6 o výměře 159 m2, p.č. 86/7 o výměře 104 m2, p.č. 86/8 o výměře 282 m2, p.č. 86/9 o výměře 114 m2 a část pozemku p.č. 86/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 86/1 a označena jako jeho díl „d+g+f“ 
o výměře 301 m2, vše v k. ú. a obci Milhostov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Milhostov, se sídlem Milhostov 68, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254070, zastoupenou starostou obce panem Pavlem Červenickým (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Milhostov
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.č. 86/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 167-124/2011 z původního pozemku p.č. 86/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 86/5 o výměře 504 m2, p.č. 86/6 
o výměře 159 m2, p.č. 86/7 o výměře 104 m2, p.č. 86/8 o výměře 282 m2, p.č. 86/9 o výměře 114 m2 
a části pozemku p.č. 86/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku 
p.č. 86/1 a označena jako jeho díl „d+g+f“ o výměře 301 m2, vše v k. ú. a obci Milhostov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Milhostov, se sídlem Milhostov 68, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254070, zastoupenou starostou obce panem Pavlem Červenickým (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Milhostov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 138/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 167-124/2011 z původního pozemku p.č. 138/6 a označena jako jeho díl „b+c“ o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Milhostov formou darovací smlouvy, mezi obcí Milhostov, se sídlem Milhostov 68, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254070, zastoupenou starostou obce panem Pavlem Červenickým (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví obce Milhostov do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 5.3.2012

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


51. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Políkno u Toužimi, k. ú. Kosmová a k. ú. Toužim

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

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1619/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 90-55/2011 z původního pozemku p.p.č. 1619/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1619/5 o výměře 3056 m2 v k. ú. Políkno u Toužimi a obci Toužim, část pozemku p.p.č. 1459/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 157-54/2011 z původního pozemku p.p.č. 1459/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1459/3 
o výměře 227 m2 a část pozemku p.p.č. 1460/2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 157-54/2011 z původního pozemku p.p.č. 1460/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1460/3 o výměře 309 m2, vše v k. ú. Kosmová a obci Toužim, část pozemku p.p.č. 3076/4, která byla oddělena geometrickým plánem č. 892-52/2011 z původního pozemku p.p.č. 3076/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3076/31 o výměře 419 m2 a část pozemku p.p.č. 3076/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 892-52/2011 z původního pozemku p.p.č. 3076/5 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3076/30 o výměře 214 m2, v k. ú. a obci Toužim, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČO 00255076, zastoupeným panem Alexandrem Žákem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Toužim

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1619/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 90-55/2011 z původního pozemku p.p.č. 1619/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1619/5 o výměře 3056 m2  v k. ú. Políkno u Toužimi a obci Toužim, části pozemku p.p.č. 1459/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 157-54/2011 z původního pozemku p.p.č. 1459/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1459/3 o výměře 227 m2 a části pozemku p.p.č. 1460/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 157-54/2011 z původního pozemku p.p.č. 1460/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1460/3 o výměře 309 m2, vše v k. ú. Kosmová a obci Toužim, části pozemku p.p.č. 3076/4, která byla oddělena geometrickým plánem č. 892-52/2011 z původního pozemku p.p.č. 3076/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3076/31 o výměře 419 m2 a části pozemku p.p.č. 3076/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 892-52/2011 z původního pozemku p.p.č. 3076/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3076/30 o výměře 214 m2,  v k. ú. a obci Toužim, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČO 00255076, zastoupeným panem Alexandrem Žákem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Toužim

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

Termín kontroly: 5.3.2012

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


52. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1551/8, 
p.p.č. 1580/2, p.p.č. 1580/3, p.p.č. 1592/2 a pozemek p.p.č. 2234/1 v k. ú. a obci Toužim

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

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemky p.p.č. 1551/8, p.p.č. 1580/2, p.p.č. 1580/3, 
p.p.č. 1592/2 a pozemek p.p.č. 2234/1 v k. ú. a obci Toužim, okres Karlovy Vary, jako celek

Termín kontroly: 5.12.2011

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


53. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 438/1 
v k. ú. Brtná u Dolního Žandova

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

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 438/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 177-64/2011 z původního pozemku p.p.č. 438/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 438/3 o výměře 118 m2 v k. ú. Brtná u Dolního Žandova a obci Dolní Žandov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Ing. Jindřichem Janovským, trvale bytem Dolní Žandov 308, PSČ 354 93 Dolní Žandov (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 2.090,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Ing. Jindřicha Janovského

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.p.č. 438/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 177-64/2011 z původního pozemku 
p.p.č. 438/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 438/3 o výměře 118 m2 v k. ú. Brtná u Dolního Žandova a obci Dolní Žandov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako prodávající na straně jedné) a Ing. Jindřichem Janovským, trvale bytem Dolní Žandov 308, 
PSČ 354 93 Dolní Žandov (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 2.090,-- Kč, 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Ing. Jindřicha Janovského

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

Termín kontroly: 5.3.2012

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


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

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

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1090/1 v k. ú. Žalmanov, silnice č. III/20812 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 221-1308/2011 
ze dne 13.07.2011 (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. 596/1 v k. ú. Lipová u Chebu, silnice č. III/21410 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 327-3660/2010 
ze dne 23.02.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel NN, vNN), 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. 693 v k. ú. Pila, silnice č. III/2087 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 452-205/2009 ze dne 22.12.2009 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení), 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. 257/1 v k. ú. Nahořečice, silnice č. III/2262 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 53-55/2009 ze dne 16.10.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel vNN), 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. 406/1 v k. ú. Slatina u Františkových Lázní, silnice č. III/21330 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 471-23/2010 ze dne 25.01.2010 (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

- 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: 5.3.2012

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


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

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

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 598/5 v k. ú. Sedlec u Karlových Var, silnice č. III/2201 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 453-5/2010 ze dne 22.02.2010 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), 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. 227 v k. ú. Březová, silnice č. III/2087 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 365-31/2010 ze dne 05.02.2010 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), 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. 357/1 v k. ú. Skalka u Chebu, silnice č. III/21329 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 373-309/2008 
ze dne 21.07.2008 (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 silničním pozemkům p.č. 318/1, p.č. 318/13 a p.č. 318/14 v k. ú. Sokolov, silnice č. II/210 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu č. 2917-1577/2011 ze dne 19.05.2011 (umístění inženýrských sítí – ÚPS, síťové kabely), a to 
za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 656/1 v k. ú. Jimlíkov, silnice č. III/2224 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 105-6468/2010 
ze dne 19.01.2011 (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. 656/1 v k. ú. Jimlíkov, silnice č. III/2224 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 102-90/2010 ze dne 19.07.2010 (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

- 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: 5.3.2012

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


56. Žádost o bezúplatný převod pozemku st.p.č. 4765 v k. ú. Aš, z majetku města Aš

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

- schvaluje podání žádosti městu Aš o bezúplatný převod pozemku st.p.č. 4765 o výměře 376 m2 v k. ú. Aš, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů

Termín kontroly: 5.12.2011

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


57. Žádosti společnosti PACK TRADE, s.r.o., p. Josefa Křížka a manželů Šustrových o odkoupení nemovitostí v majetku Karlovarského kraje

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

- schvaluje zamítnutí žádosti společnosti PACK TRADE, s.r.o., se sídlem Sídliště 638, 357 01 Rotava, IČO 25745972, o odkoupení pozemku p.č. 2019, ostatní plocha, zeleň, o výměře 84 m2 v k. ú. Karlovy Vary

- schvaluje zamítnutí žádosti pana Josefa Křížka, bytem Vančurova 2871/7, 352 01 Aš, o odkoupení části pozemku p.p.č. 2798/3, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Aš

- schvaluje zamítnutí žádosti manželů Lenky a Stanislava Šustrových, bytem, Spádová 43, 362 63  Dalovice, o odkoupení pozemků p.č. 658, orná půda, o výměře 15442 m2 a p.č. 659, trvalý travní porost, o výměře 24644 m2, vše v k. ú. Dalovice

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: 	Ing. Zdeněk Perlinger, ředitel Střední zemědělské školy Dalovice
Ing. Lenka Kalčicová, ředitelka Gymnázia a střední odborné školy Aš
Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary


58. Nabídka Generálního ředitelství cel k převodu pozemků st.p.č. 68 a p.p.č. 154/4 v k. ú. Dolní Hraničná a obci Pomezí nad Ohří

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

- schvaluje zamítnutí nabídky Generálního ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, 140 96  
Praha 4 - Michle, IČO 71214011, k převodu pozemků st.p.č. 68 o výměře 41 m2 a p.p.č. 154/4 
o výměře 717 m2, vše v k. ú. Dolní Hraničná a obci Pomezí nad Ohří, do majetku Karlovarského kraje

Termín kontroly: 5.12.2011

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


59. Souhlas s pokácením tří kusů dřevin, rostoucích na p.p.č. 1911/2 v k. ú. Pozorka u Nejdku

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

- souhlasí s pokácením tří kusů dřevin, rostoucích na p.p.č. 1911/2 v k. ú. Pozorka u Nejdku, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje z důvodů špatného zdravotního stavu dřevin

- souhlasí s ponecháním vytěžené dřevní hmoty městu Nejdek, se sídlem Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek 

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


60. Odsouhlasení ponechání výnosu z prodeje vytěžené dřevní hmoty z areálu Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek

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

- souhlasí s ponecháním finančního zisku za prodej vytěžené dřevní hmoty z areálu Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek ve výnosech Léčebny dlouhodobě nemocných, IČO 69979821, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje

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


61. Změna Přílohy č. 2 „Pravidla pro správu majetku kraje“ zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)

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

- souhlasí s účinností od 1. ledna 2012 se změnou zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) spočívající ve zrušení Přílohy č. 2 ze dne 16. září 2010 a jejím nahrazením Přílohou č. 2 ze dne 8. prosince 2011

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

- ukládá odboru správa majetku připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
 
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 


62. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s.

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

- projednala žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s., na projekt „46. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příspěvek ve výši 50.000,-- Kč
Termín kontroly: 19.12.2011  

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


63. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Taneční skupina Mirákl, o.s.

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

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Taneční skupina Mirákl
na projekt „Mistrovství světa v show dance v německé Riese a Mistrovství světa v baletu, v modern 
a jazz dance v polském Mikolajki“ ve výši 20.000,-- 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: 19.12.2011  

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


64. Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1178/11/11

projednala znění dodatku č. 8 ke zřizovací listině Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje

- doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontroly: 6.2.2012
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


65. Založení Destinační agentury Karlovarského kraje, o.p.s. (DAKKr, o.p.s.)

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


66. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – volba členů dozorčí rady

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

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

- odvolává členy dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to: 

Mgr. Vladimíra Hartmanna
	Ing. Jožu Lokajíčka

- volí členy dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to: 

Jakuba Pánika
	Ing. Richarda Ullische

- ukládá vedení Karlovarské krajské nemocnice a.s., uzavřít s novými členy dozorčí rady smlouvy 
o výkonu člena dozorčí rady

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit zápis změn v členech orgánů Karlovarské krajské nemocnice a.s., do obchodního rejstříku ve lhůtě stanovené zákonem

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., vyhotovit úplné znění stanov a uložit je 
do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu změn stanov do obchodního rejstříku
 
Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
	       Ing. Alena Šalátová, pověřená zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví 



67. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – změna stanov společnosti

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

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

- rozhoduje o změně stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., dle návrhu

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., vyhotovit úplné znění stanov a uložit je 
do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu změn stanov do obchodního rejstříku
Termín kontroly: 19.3.2012
Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.,


68. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a určení jeho platu

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

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 

- jmenuje Mgr. Jaroslava Šafránka na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov s účinností od 16. listopadu 2011, a to na dobu určitou do 31. července 2013, se zkušební dobou v délce 3 měsíců

- určuje plat Mgr. Jaroslavu Šafránkovi s účinností od 16. listopadu 2011 dle návrhu platového výměru 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Mgr. Jaroslava Šafránka na vedoucí pracovní místo, určením jeho platu 
a změnou v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

Termín kontroly: 19.12.2011 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy




69. Žádost příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov o snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně a informace o řešení škody vzniklé této organizaci

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

- bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov o prominutí části odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 735.417,26 Kč z celkové výše uloženého odvodu 926.368,26 Kč 

- schvaluje nesnížení odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně uloženého příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov o částku ve výši 735.417,26 Kč

- bere na vědomí informaci o řešení škody vzniklé příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov v souvislosti s porušením rozpočtové kázně zjištěným veřejnosprávní kontrolou jejího hospodaření 

- souhlasí s uzavřením Dohody o způsobu náhrady škody mezi příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov a zaměstnancem této příspěvkové organizace odpovědným za škodu ve výši 926.368,26 Kč 
a s měsíčními splátkami ve výši 10.000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou Dohodu o způsobu náhrady škody včetně výše měsíčních splátek 

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

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
                      
70. Žádost příspěvkové organizace Dětský domov Cheb o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

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

- bere na vědomí žádost ředitelky příspěvkové organizace Dětský domov Cheb o prominutí odvodu 
do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 267.651,40 Kč 

- schvaluje snížení odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně uloženého příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb o částku 227.856,-- Kč 

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené se snížením odvodu 
za porušení rozpočtové kázně 

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického
   




         
71. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb

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

- souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 
2.000.000,-- Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb na předfinancování realizační fáze grantových projektů včetně uzavření smlouvy 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci včetně uzavření smlouvy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


72. Rámcová dohoda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

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

- schvaluje Rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb


73. Finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol v Karlovarském kraji  

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

- schvaluje změnu Pravidel pro poskytování finanční podpory pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji včetně vydání Dodatku č. 1 dle přílohy č. 3

- schvaluje poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským krajem na částečnou úhradu nákladů spojených se studiem zaměstnanců těchto příspěvkových organizací v celkové výši 375.000,-- Kč dle přílohy č. 1

- souhlasí s poskytnutím finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost základních škol zřizovaným obcemi na částečnou úhradu nákladů spojených se studiem zaměstnanců těchto příspěvkových organizací v celkové výši 87.500,-- Kč dle přílohy č. 2 včetně uzavření smluv

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finanční podpory včetně uzavření smluv

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat ostatní úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 20.2.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


74. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti bit cz training, s.r.o.

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

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti bit cz training, s.r.o., ve výši 50.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s udržitelností projektu „Správná volba oboru – začátek dobré kariéry“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


75. Projekt „AJAX“ Policie České republiky a Karlovarského kraje

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

- bere na vědomí obsah projektu „AJAX“ realizovaný Policií České republiky  

- schvaluje zapojení Karlovarského kraje do realizace projektu „AJAX“ 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Policii České republiky, Krajskému ředitelství Policie Karlovarského kraje, ve výši 103.000,-- Kč na dotisk sešitů „Ajaxův zápisník II“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu 
o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit financování projektu v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 a 2013

Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


76. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Liboru Balákovi 
– Karlovarské hudební divadlo

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

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Liboru Balákovi 
– Karlovarské hudební divadlo ve výši 200.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací divadelních představení pro děti mateřských škol a žáky základních škol v Karlovarském kraji v roce 2011 včetně uzavření smlouvy 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí uvedeného finančního příspěvku včetně uzavření smlouvy 

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

Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


77. Projekt „Karlovarský kraj – pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě II“ Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

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

- bere na vědomí  projektový záměr „Karlovarský kraj - pracovníci v  odborném vzdělávání a přípravě II“ v rámci programu Leonardo da Vinci, Projekty mobility a konstatuje, že záměr je v souladu 
s  Programem rozvoje Karlovarského kraje s připomínkou uvedenou v zápise

- souhlasí se jmenováním Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, vedoucím projektu „Karlovarský kraj - pracovníci 
v  odborném vzdělávání a přípravě II“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje jmenovat Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, vedoucím uvedeného projektu

- souhlasí, aby žadatelem o poskytnutí grantu na realizaci projektu „Karlovarský kraj – pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě II“ byla Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o poskytnutí grantu 
na realizaci uvedeného projektu Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí grantu do vyhlášené výzvy v rámci realizace programu Leonardo da Vinci, Projekty mobility na projekt „Karlovarský kraj - pracovníci v odborném vzdělávání 
a přípravě II“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými náklady projektu „Karlovarský kraj - pracovníci v  odborném vzdělávání 
a přípravě II“ v maximální výši 1.500.000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu v maximální výši 1.500.000,-- Kč

- souhlasí s harmonogramem realizace projektu „Karlovarský kraj - pracovníci v odborném vzdělávání 
a přípravě II“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení harmonogram realizace uvedeného projektu

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o poskytnutí grantu (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek poskytovatele dotace programu Leonardo da Vinci, Projekty mobility prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

- ukládá Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá:   Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
                       Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


78. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a změny zřizovacích listin 
u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

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

- souhlasí s účinností od 1. ledna 2012 se zrušením školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Aš, a s příslušnou změnou zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení školní jídelny a změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

- souhlasí s účinností od 1. ledna 2012 se zrušením školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov a s příslušnou změnou zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení školní jídelny a změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

- souhlasí s účinností od 1. ledna 2012 se změnami zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací spočívajícími ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jim předává k hospodaření, včetně vydání dodatků

Gymnázium Cheb
Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov
Střední škola živnostenská Sokolov

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

- souhlasí s účinností od 1. ledna 2012 se změnami zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací spočívajícími ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jim předává k hospodaření, a to formou zrušení stávající Přílohy č. 1 a jejím nahrazením Přílohou č. 1 ze dne 
8. prosince 2011, včetně vydání dodatků

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Střední průmyslová škola Ostrov

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

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2012 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb, z 2130 na 1500

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2012 výmaz místa poskytování služeb domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, na adrese K. H. Máchy 1276, 
356 01 Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy podpisem žádosti zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: 6.2.2012 

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


79. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 26. a 28. výzva, prioritní osa 2 a 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1192/11/11

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí v rámci 26. a 28. výzvy, prioritní osy 2 a 3 dle návrhu 
a doporučuje  poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


80. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí 27. výzva, prioritní osa 6

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1193/11/11

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí v rámci 27. výzvy, prioritní osy 6 dle návrhu a doporučuje  poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

81. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1194/11/11

- schvaluje pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, na rok 2012
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1195/11/11

- schvaluje poskytnutí částky 175.105,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 2.889.635,-- Kč 
na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle návrhu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy
Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


83. Zprávy o plnění opatření z „Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe“ a „Plánu oblasti povodí Berounky“ v územní působnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1196/11/11

- souhlasí s předloženými zprávami o plnění opatření z Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe a Plánu oblasti povodí Berounky

- doporučuje tyto zprávy Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí

Termín kontroly: 19.3.2012

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


84. Vyjádření k oznámení záměru „Větrný park Jindřichovice II“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1197/11/11

- projednala oznámení záměru „Větrný park Jindřichovice II“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj požaduje záměr dále posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů, s tím, že do dokumentace požaduje uvést:

	podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, včetně variantního řešení výšky větrných elektráren a jejich zhodnocení v hlukové studii a studii na veřejné zdraví

vyloučení 4. větrné elektrárny na základě doporučení hlukové studie v předloženém oznámení	


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



85a) Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru na „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1198/11/11

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o úvěru registrační číslo 7290007010329 mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou a.s.
Termín kontroly: 6.2.2012
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


85b) Sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Cheb a Dětský domov Horní Slavkov  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1199/11/11

- souhlasí se sloučením příspěvkových organizací Dětský domov Cheb a Dětský domov Horní Slavkov s účinností od 1. ledna 2012 s tím, že
	příspěvková organizace Dětský domov Horní Slavkov se od tohoto data stává nástupnickou organizací

příspěvková organizace Dětský domov Cheb dnem 31. prosince 2011 sloučením zaniká 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení sloučení uvedených příspěvkových organizací včetně vydání rozhodnutí o sloučení

- souhlasí se změnou názvu příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov na Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a se změnou sídla příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov z Dlouhá 22, 357 31 Horní Slavkov na Goethova 16, 350 02 Cheb s účinností od 1. ledna 2012 včetně vydání dodatku ke zřizovací listině

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu názvu příspěvkové organizace včetně vydání dodatku ke zřizovací listině 

- odvolává Mgr. Janu Neumannovou z vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Dětský domov Cheb dnem 31. prosince 2011 za podmínky, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválí sloučení uvedených příspěvkových organizací

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje a realizovat úkoly spojené s odvoláním Mgr. Neumannové z vedoucího pracovního místa za podmínky, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválí sloučení uvedených příspěvkových organizací
Termín kontroly: 20.2.2012 

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


85c) Návrh na sloučení příspěvkových organizací vykonávajících činnost pedagogicko-psychologických poraden zřizovaných Karlovarským krajem   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1200/11/11

- souhlasí se sloučením příspěvkových organizací Pedagogicko-psychologická poradna Cheb, Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov a Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary s účinností od 1. července 2012 s tím, že
	příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary se 
od tohoto data stává nástupnickou organizací

příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Cheb a Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov dnem 30. června 2012 sloučením zanikají 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení sloučení uvedených příspěvkových organizací včetně vydání rozhodnutí o sloučení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 5.3.2012 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


85d) Program obnovy venkova – změna v dotované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1201/11/11

- souhlasí se změnou charakteru akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Potůčky v rámci Programu obnovy venkova, a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 650/2011

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 20.2.2012 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 





85e) Poskytnutí daru na organizační zajištění turnaje ve volejbale zaměstnanců KKN a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1202/11/11

- souhlasí s udělením daru ve výši 10.000,-- Kč odborové organizaci KKN a.s., na organizační zajištění turnaje ve volejbale zaměstnanců KKN a.s.

Termín kontroly: 6.2.2012
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana

85f) Smlouva o vzájemné spolupráci s Českým svazem chovatelů Krajským sdružením Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1203/11/11

- souhlasí s uzavřením smlouvy s Českým svazem chovatelů Krajským sdružením Karlovarského kraje
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


85g) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností TIMA spol. s r.o. 
– obchodně výrobní služby a schválení zřízení předkupního práva jako práva věcného 
pro společnost TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby k pozemku parc. č. 527/111 v k. ú. Dvory 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1204/11/11

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby ze dne 7.11.2008, dle podmínek přiloženého návrhu 

- schvaluje zřízení předkupního práva jako práva věcného pro společnost TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby k pozemku parc. č. 527/111 v k. ú. Dvory zapsaného na LV č. 747 pro okres a obec Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení předkupního práva jako práva věcného pro společnost TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby k pozemku parc. č. 527/111 v k. ú. Dvory k pozemku parc. č. 527/111 v k. ú. Dvory zapsaného na LV č. 747 pro okres a obec Karlovy Vary

- ukládá vedoucí odboru správa majetku v souladu s tímto usnesením zajistit podpis dodatku 
č. 1 k nájemní smlouvě

Termín kontroly: 19.12.2011

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


