Usnesení z 1. jednání RKK dne 16.12.2020 (mimo řádný termín)	č. j. KK/1889/VZ/20

16.12.2020		Strana 1 (celkem 5)

	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 1. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 16. prosince 2020 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:49 do 11:58 hodin 


Přítomni: 	Ing. Petr Kulhánek, Ing. Jan Bureš, Ing. arch. Franta, Mgr. Dalibor Blažek, 
p. Patrik Pizinger, Mgr. Jindřich Čermák, Ing. Vít Hromádko, 
Mgr. Robert Pisár (celkem 8 radních)             	
Jednání řídil:        	Ing. Petr Kulhánek
Omluveni:		Oľga Haláková
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Bc. Pavel Čekan, MUDr. Josef März, pí Markéta Monsportová, 
Mgr. Pavlíková 
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Pravidla rozpočtového provizoria Karlovarského kraje
RK 1313/12/20
2.
Účelové určení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz na krytí odpisů nedobytných pohledávek a účetních opravných položek k pohledávkám organizacím Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o. a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.
RK 1314/12/20
3.
Informace o doručeném Rozhodnutí o odvolání Ministerstva financí k projektu "Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163, příjemce dotace Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace
RK 1315/12/20
4.
Programová dotace v oblasti sportu – posunutí termínu realizace a vyúčtování 
RK 1316/12/20
5.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - alokovaná - Lázně Kyselka o.p.s
bez usnesení
6.
Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY v roce 2020 z „Vary ve vašem kině“ a „KVIFF 2020“ 
na „TADY VARY ve vašem kině“
RK 1317/12/20
7.
Zrušení usnesení č. RK 1363/11/16 ze dne 25.11.2016 a RK 228/02/17 
ze dne 21.02.2017 Pověření hejtmanky Karlovarského kraje kontrolou zadávaných objednávek, smluv a z nich vyplývajících faktur
RK 1318/12/20




 		 	                
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jana Bureše
- Ing. arch. Vojtěcha Frantu

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

7.
Zrušení usnesení č. RK 1363/11/16 ze dne 25.11.2016 a RK 228/02/17 ze dne 21.02.2017 
Pověření hejtmanky Karlovarského kraje kontrolou zadávaných objednávek, smluv a z nich vyplývajících faktur


1. Pravidla rozpočtového provizoria Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1313/12/20

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pravidla rozpočtového provizoria Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


2. Účelové určení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz na krytí odpisů nedobytných pohledávek a účetních opravných položek k pohledávkám organizacím Krajský dětský domov 
pro děti do 3 let, p. o. a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1314/12/20

- schvaluje účelové určení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz na krytí odpisu nedobytných pohledávek ve výši 126.715 Kč a účetních opravných položek k pohledávkám k 31.12.2020 ve výši 85.269,40 Kč organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace

- schvaluje účelové určení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz na krytí odpisu nedobytných pohledávek ve výši 2.373.944,75 Kč a účetních opravných položek k pohledávkám k 31.12.2020 ve výši 2.430.013 Kč organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Termín kontroly: únor 2021

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
Ing. Erika Pavlová, ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvková organizace
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje příspěvková organizace



3. Informace o doručeném Rozhodnutí o odvolání Ministerstva financí k projektu "Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163, příjemce dotace Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1315/12/20

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci 
o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 25. 11. 2020, č. j. MF-27391/2020/1203-4, 
o odvolání proti rozhodnutí č. j. 4963/2016 ze dne 19. 4. 2016 u projektu „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 s tím, že Ministerstvo financí odvolání zamítlo a napadené rozhodnutí potvrdilo

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci 
o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 4. 12. 2020, č. j. MF-27390/2020/1203-10, 
o odvolání proti rozhodnutí č. j. 4600/2016 ze dne 14. 4. 2016 u projektu „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 s tím, že Ministerstvo financí odvolání zamítlo a napadené rozhodnutí potvrdilo

- schvaluje úhradu dosud nevyměřeného penále v souvislosti s platebním výměrem č. 21/2015 
a č. 22/2015 na odvod za porušení rozpočtové kázně v případě, že bude správcem daně, tj. Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, příjemci dotace, tzn. Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvkové organizaci, penále doměřeno

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 440/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 88.653.154 Kč z neinvestiční rezervy na úhradu sankcí projektů EU rozpočtu Oboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční prostředky jsou určeny 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na úhradu odvodu 
za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem č. 21/2015 ze dne 4. 11. 2015 k projektu Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov, registrační číslo projektu CZ.1.09/1.3.00/10.00163

- schvaluje podání správní žaloby proti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-27390/2020/1203-10 ze dne 4. 12. 2020

- ukládá řediteli Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace řešit finanční postihy jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou ve výši částky známé po vyčerpání prostředků právní obrany, tj. po rozhodnutí o žádostech o prominutí odvodu a dosud nevyměřeného penále, 
event. po rozhodnutích o správních žalobách či správní žalobě v případě, že tyto budou podány 
či tato bude podána

Termín kontroly: září 2021

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov









4. Programová dotace v oblasti sportu – posunutí termínu realizace a vyúčtování 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1316/12/20

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK00917/2020, mezi Karlovarským krajem a TJ Baník Krásno (IČO 69966338), dle návrhu

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství 
a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem uvedeného dodatku

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

Termín kontroly: leden 2021

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


5. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu - alokovaná - Lázně Kyselka o.p.s

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


6. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY 
v roce 2020 z „Vary ve vašem kině“ a „KVIFF 2020“ na „TADY VARY ve vašem kině“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1317/12/20

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu účelu dotace 
pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY v roce 2020 z „Vary ve vašem kině“ a „KVIFF 2020“ na „TADY VARY ve vašem kině“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. číslo KK02025/2020 dle návrhu

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

Termín kontroly: leden 2021

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu










7. Zrušení usnesení č. RK 1363/11/16 ze dne 25.11.2016 a RK 228/02/17 ze dne 21.02.2017 Pověření hejtmanky Karlovarského kraje kontrolou zadávaných objednávek, smluv a z nich vyplývajících faktur

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1318/12/20

- zrušuje usnesení č. RK 1363/11/16 ze dne 25.11.2016 a RK 228/02/17 ze dne 21.02.2017

Zodpovídá:
Mgr. Martina Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje











 Ing. Petr Kulhánek v. r.
         hejtman 
Karlovarského kraje

         Ing. Jan Bureš v. r.
      náměstek hejtmana


