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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

ze 45. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 8. prosince 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:35 do 8:47 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný		
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 
RK 1316/12/14
2.
Schválení příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele, projekt "Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)" a projekt "Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)"
RK 1317/12/14
3.
Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s., „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financovaného z Regionálního operační program NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 
RK 1318/12/14
4.
Rozpočtové změny
RK 1319/12/14







PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

JUDr. Václav Sloup v. r. ověřovatel
 		 	                
   

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- JUDr. Martina Havla


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1316/12/14 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v částce 500.000,-- Kč Karlovarské krajské organizaci ČUS 
na Mládežnické mistrovství České republiky krajských výběrů U15 v ledním hokeji 2015, které se bude konat v lednu 2015 v Chebu a Karlových Varech

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

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


2. Schválení příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele, projekt "Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)" a projekt "Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1317/12/14 

- schvaluje poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele u projektu "Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)" 
reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00050. 
Manfred Schöner, IČO 12871117, Křižíkova 1624, 356 01 Sokolov   171.500,-- Kč

- schvaluje poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele u projektu "Společně na trh práce 
v Karlovarském kraji (Jedeme dál)" reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00045. 
Vialin, o.s., IČO 69456186, Západní 22, 360 01 Karlovy Vary   128.640,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru





3. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s., „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financovaného z Regionálního operační program NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1318/12/14

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtováním projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“

- souhlasí s neuznatelnými výdaji projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ v částce uvedené dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neuznatelné výdaje projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ v částce uvedené dle návrhu

- projednala Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na neuznatelné výdaje projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ ve výši 10.501.984,52 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na neuznatelné výdaje projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ ve výši 10.501.984,52 Kč

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1319/12/14 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 446/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 10.501.984,52 Kč pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na neuznatelné výdaje projektu Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s., realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Rozpočtovou změnu č. 447/2014
- zapojení volných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 500.000,-- Kč 
do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 příspěvky cizím subjektům k poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Karlovarskou krajskou organizaci ČUS na zajištění akce Mládežnické mistrovství ČR krajských výběrů U 15 v ledním hokeji 2015

Termín kontroly: 09.02.2015

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


