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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

z 10. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 26. března 2012 (mimo řádný termín) 
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:06 do 09:40 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák (od 09:35 hod.), 
Mgr. Borka, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluven:		Ing. Valjentová 
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

	Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu 	RK 318/03/12

„Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský 
region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních
nástrojů“
	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 319/03/12
nemocnice a.s. – změna členů dozorčí rady
	Projekt Cyklostezka Ohře II – Smlouva č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801  		RK 320/03/12

o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad
	Změna ve složení konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů 	RK 321/03/12

příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
zřizovaných Karlovarským krajem
	Smlouva o smlouvě budoucí darovací na darování technického zhodnocení 	RK 322/03/12

– podpora samostatného bydlení město Luby
	Jmenování členů konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů 		RK 323/03/12

příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
zřizovaných Karlovarským krajem


      PaedDr. Josef Novotný v. r. 		 	         PaedDr. Vratislav Emler v. r. 
                   hejtman					 	            ověřovatel
          Karlovarského kraje
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 318/03/12

- souhlasí se zařazením projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český hudebně 
- nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ 
do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje PhDr. Bc. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko 
- český hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“

- souhlasí, aby finančním partnerem projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ v rámci příslušné výzvy Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako finančního partnera pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ v rámci výzvy Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými náklady příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb jako partnera projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ v maximální výši 20.208.000,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti o dotaci z Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové náklady partnera uvedeného projektu v maximální výši 20.208.000,-- Kč včetně DPH
- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti 
a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. max. 3.031.200,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do maximální výše 3.031.200,-- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Zachování vzpomínek 
pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti 
a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. max. 20.208.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na předfinancování projektu do maximální výše 20.208.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá PhDr. Bc. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 21.5.2012  

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


2. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – změna členů dozorčí rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 319/03/12

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

- bere na vědomí rezignaci člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:

Ing. Richarda Ullische

- volí, v souladu s článkem 9, bodem 9.3 písm. c) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., nového člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to :

Ing. Edmunda Janische

- schvaluje, v souladu s článkem 9, bodem 9.3 písm. e) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.,  
odměnu pro nového člena dozorčí rady uvedenou v návrhu

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. uzavřít s novým členem dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s měsíční odměnou uvedenou v návrhu

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

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

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit zápis změn v orgánech společnosti do obchodního rejstříku 

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný,MBA, člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


3. Projekt Cyklostezka Ohře II – Smlouva č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 320/03/12

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu Cyklostezka Ohře II

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu Cyklostezka Ohře II

Termín kontroly: 17.9.2012 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 


4. Změna ve složení konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 321/03/12

- odvolává JUDr. Martina Havla, jako člena konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary a Střední lesnická škola Žlutice určeného zřizovatelem, z konkursních komisí, a to z důvodu jeho pracovního zaneprázdnění v den konání konkursních řízení

- jmenuje MUDr. Václava Larvu, uvolněného člena zastupitelstva kraje, členem konkursních komisí 
pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 
a Střední lesnická škola Žlutice

- odvolává Miloslava Čermáka, jako člena konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket určeného zřizovatelem, z konkursní komise, a to z důvodu jeho pracovního zaneprázdnění v den konání konkursního řízení

- jmenuje Ing. Petra Navrátila, uvolněného člena zastupitelstva kraje, členem konkursní komise 
pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 7.5.2012

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


5. Smlouva o smlouvě budoucí darovací na darování technického zhodnocení – podpora samostatného bydlení město Luby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 322/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Karlovarským krajem a  městem Luby, IČO 00254053, se sídlem Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby, dle návrhu

Termín kontroly: 8.10.2012

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


6. Jmenování členů konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 323/03/12

- jmenuje konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem ve složení dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související se jmenováním členů konkursních komisí

Termín kontroly: 7.5.2012

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




