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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 06


USNESENÍ

z 37. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. října 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:35 do 8:45 hodin 


Přítomni:              	Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská, 
Ing. Jakubík (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Valjentová 
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, PhDr. Kalaš
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová    	


    Usnesení č.

A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Revokace usnesení č. RK 857/08/14 Projekt "Retromuseum - nová expozice 
a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově"
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu 
RK 1119/10/14
2.
Rozpočtová změna č. 349/2014
RK 1120/10/14
3.
Schválení poskytnutí podpory na projekt Management zvláště chráněných území 
a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 1
č. 13147436
RK 1121/10/14
4.
Schválení poskytnutí podpory na projekt Management zvláště chráněných území 
a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Tisovec a Šibeniční vrch 
č. 13146286
RK 1122/10/14
5.
Schválení dohody o účasti v projektu „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce (Nestůj a pojď)„ mezi Karlovarským krajem  a  účastníkem 
v projektu-studentem 
RK 1123/10/14
6.
Schválení smluv o partnerství v rámci projektu OP LZZ „Společně na trh práce 
v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ reg.č. CZ/1.04/2.1.04/2.1.01/D800045 mezi Karlovarským krajem a ANNA KK, z.s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) a bfz o.p.s. (berufliche fortbildungs zenter - centra vzdělávání k povolání) a Úřadem práce České republiky
RK 1124/10/14
7.
Schválení smluv o partnerství v rámci projektu OP LZZ „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“ reg.č.CZ/1.04/2.1.04/2.1.01/D800045 mezi Karlovarským krajem a KRDMK, z.s (Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska) a ANNA KK, z.s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) a Úřadem práce České republiky
RK 1125/10/14














Ing. Eva Valjentová v. r.
náměstkyně hejtmana 
Karlovarského kraje

     Bc. Miloslav Čermák v. r.
ověřovatel
 		 	                
   



























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- Ing. Václava Jakubíka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Revokace usnesení č. RK 857/08/14 Projekt "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově"
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1119/10/14

- revokuje usnesení rady kraje č. RK 857/08/14 ze dne 4.8.2014 - Projekt "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově"
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu

a to tak, že ruší následující body usnesení:
závazný příslib financování na realizaci projektu "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově" ve výši 18.000.000,-- Kč celkových nákladů projektu
- 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 18.000.000,-- Kč a spolufinancování ve výši 15 %
z celkových uznatelných nákladů, tj. 2.625.000,-- Kč
- neuznatelné náklady projektu ve výši 500.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení:
závazný příslib financování na realizaci projektu "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově" ve výši 18.000.000,-- Kč celkových nákladů projektu
- 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 18.000.000,- Kč a spolufinancování ve výši 15 % 
z celkových uznatelných nákladů, tj. 2.625.000,-- Kč
- neuznatelné náklady projektu ve výši 500.000,-- Kč

a nahrazuje je novým zněním:

Rada Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení:

- závazný příslib financování ve výši 18.000.000,-- Kč celkových nákladů projektu
- 100 % celkový uznatelných nákladů projektu 18.000.000,-- Kč a spolufinancování ve výši 15 % 
z celkových uznatelných nákladů tj. 2.700.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace


2. Rozpočtová změna č. 349/2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1120/10/14

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č.  349/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši celkem 1.210.000,-- Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení faktury 
za rozpracované dílo muzejních expozic v rámci projektové dokumentace na akci „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

Termín kontroly: 24.11.2014

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


3. Schválení poskytnutí podpory na projekt Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 1 č. 13147436

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1121/10/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 1 č. 13147436 ve výši 100.004,95 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace 
z Ministerstva životního prostředí ČR na projekt Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 1 id. č. EDS/SMVS 115D122003001 ve výši 1.700.084,15 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu č. 13147436 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v předloženém znění

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR id. č. EDS/SMVS 115D122003001 v předloženém znění

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu 
ve výši 2.031.527,00 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení spolufinancování projektu 
z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 200.009,90 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení nezpůsobilé výdaje projektu z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 31.428,00 Kč

Termín kontroly: 12.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


4. Schválení poskytnutí podpory na projekt Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Tisovec a Šibeniční vrch č. 13146286

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1122/10/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Tisovec a Šibeniční vrch č. 13146286 ve výši 49.199,63 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace
z Ministerstva životního prostředí ČR na projekt Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Tisovec a Šibeniční vrch id. č. EDS/SMVS 115D122003331 ve výši 836.393,85 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu č. 13146286 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v předloženém znění

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR id. č. EDS/SMVS 115D122003331 v předloženém znění

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu 
ve výši 1.003.591,77 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení spolufinancování projektu 
z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 98.339,29 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení nezpůsobilé výdaje projektu z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 19.599,-- Kč

Termín kontroly: 12.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


5. Schválení dohody o účasti v projektu „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce (Nestůj a pojď)„ mezi Karlovarským krajem  a  účastníkem v projektu-studentem 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1123/10/14

- schvaluje Vzorové znění dohody o účasti v projektu „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď) reg.č. CZ.1.04/2.1.04/2.1.01/D800050 mezi Karlovarským krajem a účastníkem–studentem v projektu v předloženém znění a

- pověřuje Hanu Šnajdrovou, trvale bytem K nemocnici 8, 350 02 Cheb, zaměstnanou jako: manažer projektu „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji Nestůj a pojď“  Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby v zastoupení Karlovarského kraje uzavírala jednotlivé dohody
s jednotlivými účastníky-studenty.

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Schválení smluv o partnerství v rámci projektu OP LZZ „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ reg.č. CZ/1.04/2.1.04/2.1.01/D800045 mezi Karlovarským krajem a ANNA KK, z.s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) a bfz o.p.s. (berufliche fortbildungs zenter - centra vzdělávání k povolání) a Úřadem práce České republiky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1124/10/14

- schvaluje Smlouvy o partnerství v rámci projektu „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ mezi Karlovarským krajem a ANNA KK, z.s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) a společností bfz o.p.s. (berufliche fortbildungs zenter – centra vzdělávání 
k povolání) a Úřadem práce České republiky

- pověřuje hejtmana podpisem Smluv o partnerství v rámci projektu „Společně na trh práce 
v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ mezi Karlovarským krajem a ANNA KK, z.s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) a bfz o.p.s. (berufliche fortbildungs zenter – centra vzdělávání
k povolání) a Úřadem práce České republiky

Termín kontroly: 10.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Schválení smluv o partnerství v rámci projektu OP LZZ „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“ reg.č.CZ/1.04/2.1.04/2.1.01/D800045 mezi Karlovarským krajem a KRDMK, z.s (Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska) a ANNA KK, z.s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) a Úřadem práce České republiky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1125/10/14

- schvaluje Smlouvy o partnerství v rámci projektu OP LZZ „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“ mezi Karlovarským krajem a KRDMK, z.s. (Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska) a ANNA KK, z.s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) a Úřadem práce České republiky

- pověřuje hejtmana podpisem Smluv o partnerství v rámci projektu OP LZZ „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“ mezi Karlovarským krajem 
a KRDMK, z.s. (Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska) a ANNA KK, z.s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) a Úřadem práce České republiky

Termín kontroly: 10.11.2014

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

