Usnesení z 19. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.11.2019 (mimo řádný termín)
11.11.2019		Strana 7 (celkem 7)
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 19. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 11.11.2019 (mimo řádný termín) v době od 15:14 do 16:30 hod.
v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje



Přítomno:	…………………………		43 členů zastupitelstva
Omluveni:                …………………………		Ing. Hojda, Ing. Wernerová
Přizvaní:                  …………………………	Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	         …………………………		Mgr. Jana Lukášová

          usnesení č. 


A.
Informace o složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 358/11/19
B.
Volba návrhové komise

C.
Volba ověřovatelů zápisu

D.
Schválení programu jednání




1.
Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II
ZK 359/11/19
2.
Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 - navýšení neinvestiční dotace 1 II (rozdělení vrácených finančních prostředků v souvislosti s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II)
ZK 360/11/19
3.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Pomoc v nouzi, o.p.s.
ZK 361/11/19
4.
Projekt Karlovarského kraje „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění 
a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“ - informace o projektu a úprava finančního krytí projektu
ZK 362/11/19
5.
Akce Karlovarského kraje „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ – informace o akci a úprava finančního krytí akce
ZK 363/11/19
6.
Rezignace a volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
ZK 364/11/19
7.
Změny ve vedení kraje
ZK 365/11/19



8.
Různé








A. Informace o složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje



Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 358/11/19



- bere na vědomí, že Ing. Lubomír Kovář složil na 19. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, konaného dne 11.11.2019, zákonem stanoveným způsobem, slib člena zastupitelstva kraje



Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


Hlasování


B. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Markétu Monsportovou
- Bc. Ivu Kalátovou
- Ing. Evu Valjentovou

Hlasování

C. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- Ing. Jaroslava Bradáče

Hlasování

D. Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání.


Hlasování

1. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 359/11/19

- schvaluje výjimku z Programu pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II pro organizaci Joker z.s., IČO 26656892, která se týká bezdlužnosti organizace

- schvaluje financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II dle přílohy č. 1

- schvaluje vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II dle přílohy č. 1

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních záležitostí podpisem pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II

- schvaluje vydání dodatků k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji dle návrhu subjektům dle přílohy č. 1

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních záležitostí podpisem dodatků k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji

- schvaluje poskytnutí dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v celkové výši 14.082.500 Kč, z toho neinvestiční dotace 3 ve výši 12.687.400 Kč (z toho max. 5 % spoluúčast Karlovarského kraje, tj. 634.370 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 1.395.100 Kč, dle přílohy č. 3

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II dle přílohy č. 3

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních záležitostí podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II

- schvaluje uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019 dle návrhu se subjekty dle přílohy č. 3

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních záležitostí podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje na internetových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 17.02.2020

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

Hlasování

2. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 - navýšení neinvestiční dotace 1 II (rozdělení vrácených finančních prostředků v souvislosti s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 360/11/19

- schvaluje výjimku z Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb 
v roce 2019 pro organizaci Joker z.s., IČO 26656892, která se týká bezdlužnosti organizace

- schvaluje rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 - navýšení neinvestiční dotace 1 II v celkové výši 12.316.000 Kč (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 6.160.300 Kč), dle přílohy č. 2, za podmínky vrácení finančních prostředků ve výši 12.315.000 Kč na účet Karlovarského kraje, tj. neinvestiční dotace 1 poskytnutá na zajištění sociálních služeb zahrnutých do projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II na období od 1.9.2019 
do 31.12.2019


- schvaluje uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019 dle návrhu se subjekty dle přílohy č. 2, za podmínky vrácení finančních prostředků ve výši 12.315.000 Kč na účet Karlovarského kraje, tj. neinvestiční dotace 1 poskytnutá na zajištění sociálních služeb zahrnutých do projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II na období od 1.9.2019 do 31.12.2019

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních záležitostí podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje na internetových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 17.02.2020

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

Hlasování

3. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 361/11/19

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČO 27991997, pro sociální službu nízkoprahové denní centrum ve výši 250.000 Kč, z důvodů uvedených v důvodové zprávě

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s organizací Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČO 27991997

- pověřuje náměstka hejtmanky po oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních záležitostí podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s organizací Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČO 27991997

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách Karlovarského kraje

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 474/2019
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 250.000 Kč. Jedná 
se o neinvestiční individuální dotaci pro Pomoc v nouzi, o.p.s., pro sociální službu nízkoprahové denní centrum, na dofinancování rozšířeného provozu sociální služby (v sobotu, v neděli a ve svátcích v zimním období 2019/2020) nad rámec schválené sítě sociálních služeb kategorie A pro rok 2019, a to na osobní náklady.

Termín kontroly: 17.02.2020

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

Hlasování




4. Projekt Karlovarského kraje „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“ - informace o projektu a úprava finančního krytí projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 362/11/19

- bere na vědomí informaci o projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, uvedenou v důvodové zprávě

- bere na vědomí důvody navýšení finančního krytí projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, uvedené v důvodové zprávě

- schvaluje navýšení finančního krytí projektu jako výdaj financovaný z Fondu budoucnosti z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 dle návrhu

Termín kontroly: 17.02.2020

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

Hlasování

5. Akce Karlovarského kraje „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ – informace 
o akci a úprava finančního krytí akce

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 363/11/19

- bere na vědomí informaci o akci "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary", identifikační číslo: 134D221000001, uvedenou v důvodové zprávě

- bere na vědomí důvody navýšení finančního krytí akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

- schvaluje navýšení finančního krytí akce dle návrhu

Termín kontroly: 17.02.2020

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

Hlasování

6. Rezignace a volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 364/11/19

- bere na vědomí rezignaci PhDr. Zdeňka Soukupa na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a ukončení funkce v souladu s ustanovením § 16d odst. 2 věty třetí zákona 
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, dnem 12.11.2019

- volí v souladu s ustanovením § 16d odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 
ve znění pozdějších předpisů, pana Karla Víta členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dnem 13.11.2019

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

Hlasování

7. Změny ve vedení kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 365/11/19

- odvolává podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších změn a doplňků s účinností dnem 31.12.2019
- Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou z funkce hejtmanky Karlovarského kraje 
- Mgr. Petra Kubise z funkce náměstka hejtmanky Karlovarského kraje

- ruší s účinností dnem 31.12.2019 usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 361/12/18 ze dne 13.12.2018

- mění své usnesení číslo ZK 531/11/16 ze dne 22.11.2016 tak, že v části A) stanovuje s účinností dnem 01.01.2020 8 uvolněných členů rady a funkci náměstkyně hejtmana, která plní úkoly v oblasti finanční 
a v oblasti jednání s ústředními orgány státní správy, jako funkci neuvolněnou

V části A)
- Bodu 1 se s účinností dnem 01.01.2020 text „funkce hejtmanky“ nahrazuje souslovím ve znění „funkce hejtmana/hejtmanky“ a vypouští se celý následující text, který se nahrazuje textem ve znění „který/která plní úkoly ze zákona o krajích a dále zejména úkoly v oblasti legislativy, krizového řízení, bezpečnosti, vnějších vztahů, vnitřních záležitostí, sociálních věcí a zabezpečování úkolů vůči zřizovaným právnickým osobám pro sociální oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
- Bodu  2 se s účinností dnem 01.01.2020 text ve znění „funkce náměstka hejtmanky, který zastupuje hejtmanku v době nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtmanka“ nahrazuje textem ve znění „funkce náměstka hejtmana/hejtmanky, který zastupuje hejtmana/hejtmanku v době nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman/hejtmanka“
- Bodu 3 se s účinností dnem 01.01.2020 vypouští dosavadní text a nahrazuje se novým textem ve znění „funkce náměstka/náměstkyně hejtmana/hejtmanky, který/která plní zejména úkoly v oblasti finanční 
a v oblasti jednání s ústředními orgány státní správy"
- Bodu 4 se s účinností dnem 01.01.2020 text ve znění „funkce náměstkyně hejtmanky, která“ nahrazuje textem ve znění „funkce  náměstka/náměstkyně hejtmana/hejtmanky, který/která“
- Bodu 5 se s účinností dnem 01.01.2020 text ve znění “funkce náměstka hejtmanky, který“ nahrazuje textem ve znění „funkce náměstka hejtmana/hejtmanky, který“

- volí podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků s účinností dnem 01.01.2020
- Mgr. Petra Kubise do funkce hejtmana Karlovarského kraje, který plní úkoly ze zákona o krajích a dále zejména úkoly v oblasti legislativy, krizového řízení, bezpečnosti, vnějších vztahů, vnitřních záležitosti, sociálních věcí a zabezpečování úkolů vůči zřizovaným právnickým osobám pro sociální oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
- Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou  neuvolněnou náměstkyní hejtmana, která plní zejména úkoly 
v oblasti finanční a v oblasti jednání s ústředními orgány státní správy

- mění s účinností dnem 11.11.2019 usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 367/12/18 ze dne 13.12.2018 tak, že se v části funkcí za textem „člen rady“ vypouští text „náměstek hejtmana“ včetně částky 63.267 Kč a nahrazuje se textem ve znění: 
- náměstek/náměstkyně hejtmana/hejtmanky: 41.241 Kč jako 0,4násobek odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi zastupitelstva v uvedené funkci



Termín kontroly: 17.02.2020

Zodpovídá:
Mgr. Lubomír Novotný, 
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního 
a právního a krajského živnostenského úřadu

Hlasování















Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje






















Mgr. Dalibor Blažek v. r.
náměstek hejtmanky
Ing. Josef Janů v. r.
ověřovatel



