Usnesení z 16. řádného jednání RKK dne 11.5.2006
11.5.2006                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 10)
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 16. řádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 11. května 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 10:30 hodin 


Přítomni:               	  JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
  Mgr. Volavková, Ing. Mutinský (celkem 7 radních)
Omluveni:	         Ing. Řezníček, Ing. Orálek
Jednání řídil:              JUDr. Pavel
Další zúčastnění:       Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:                    Ing. Stráská
Zapisovatelka:           Jitka Doležalová


usnesení č.

A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.5.2006		RK 333/05/06
2.	Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje právnické osobě			RK 334/05/06
  3.	Projekt „Česko-bavorský geopark“ – manažer karlovarské části 			staženo
  4.	Výsledky výběrového řízení na pozici manažera území projektu „Partnerství 	RK 335/05/11
	pro budoucnost“
  5.	Projednání zprávy o činnosti Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 	staženo
	kraje, příspěvkové organizace za rok 2005 
  6.	Pátá změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 		RK 336/05/06
	dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“
  7.	Rozpočtové změny								RK 337/05/06
  8.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice na akci 			RK 338/05/06
	„Festival Big Bandových 	orchestrů“ a Městu Cheb na vybudování památníku 
  9.	Smlouva o postoupení pohledávek						RK 339/05/06
10.	Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací 		RK 340/05/06
	za rok 2005
11.	Změna použití investičních prostředků a schválení použití investičního 		RK 341/05/06
	fondu příspěvkové organizace Domov – penzion pro důchodce 
	„Spáleniště“ v Chebu	
12.	Obnovení revolvingového úvěru Nemocnice Cheb spol. s r.o.			RK 342/05/06
13.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna 		staženo
	dlouhodobě nemocných Nejdek
14.	Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit 		RK 343/05/06
	v oblasti začleňování seniorů do společnosti
15.	Poskytnutí příspěvků pro místní akční skupiny v území Karlovarského kraje	RK 344/05/06
16.	Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Základní škola při Dětské 		RK 345/05/06
	lázeňské léčebně 	Miramonte Mariánské Lázně a stanovení jejího platu
17.	Jmenování členů konkurzní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	RK 346/05/06
	organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov
18.	Jmenování vedoucího odboru sociálních věcí					RK 347/05/06
19a)  Částečná revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 299/04/05 		RK 348/05/06
          „Realizace koncesních řízení“
19b)  Bezúplatný převod areálu letiště Toužim na Karlovarský kraj			RK 349/05/06
	 












            JUDr. Josef Pavel v. r.			               RNDr. Petr Horký v. r.
                      hejtman				              	ověřovatel
 	 Karlovarského kraje						      






























A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-    RNDr. Petra Horkého
-    Mgr. Ellen Volavkovou


B)  Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícími změnami 
a doplněními:

Stažení z programu:

bod č. 3) 	Projekt „Česko-bavorský geopark“ – manažer karlovarské části

bod č. 5) 	Projednání zprávy o činnosti Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 			příspěvkové organizace za rok 2005 

bod č. 13)	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě 			nemocných Nejdek


Rozšíření  programu o:

Bod č. 19 a)	Částečná revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 299/04/05 „Realizace 		koncesních řízení“

Bod č. 19 b)	Bezúplatný převod areálu letiště Toužim na Karlovarský kraj


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.5.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  333/05/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.5.2006


2. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje právnické osobě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  334/05/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o. z rozpočtu Karlovarského kraje, a to ve výši 50 000,- Kč


3. Projekt „Česko-bavorský geopark“ – manažer karlovarské části

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



4. Výsledky výběrového řízení na pozici manažera území projektu „Partnerství pro budoucnost“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  335/05/06

- schvaluje výsledky výběrového řízení na pozici manažera území projektu Partnerství pro budoucnost:
	manažer území pro oblast venkova (Město Toužim): Kamila Prchalová



5. Projednání zprávy o činnosti Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace za rok 2005 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


6. Pátá změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  336/05/06

- schvaluje pátou změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“, uvedenou pod body 1, 2, 3 a 4 s účinností od 28.5.2006, dle návrhu
- neschvaluje návrhy změn „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“, uvedené pod body 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13, dle návrhu
- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle páté změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“
Termín kontroly:  13.7.2006


7. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  337/05/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č.   87/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 23.365,57 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. čtvrtletí roku 2006 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení                      je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č.   88/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 528.300.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na přímé výdaje na II. čtvrtletí 2006 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 317.190.000,--Kč, soukromé školy v částce 12.940.000,--Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 198.170.000,--Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.   89/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 520.780,-- Kč z titulu přijetí účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Státní informační  politiky ve vzdělávání –II. etapa“ pro školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 256.800,-- Kč a pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi  v částce 263.980,-- Kč jako neinvestiční dotace (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 90/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 7.222.000,-- Kč z titulu rozdělení části rozpočtových prostředků určených na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2006 jednotlivým příjemcům (rozpis je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č.  91/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od     Úřadu práce v Karlových Varech ve výši 7.195,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov důchodců Nejdek na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č.  92/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.265.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro nestátní  neziskové organizace na „Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením“ (rozpis na jednotlivé organizace je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.  93/2006

-  přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru a odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.505.150,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnickou školu Žlutice na hospodaření v lesích po kalamitních těžbách v uplynulých letech.

Rozpočtovou změnu č.  94/2006

-  přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 222.301,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Dětský domov, mateřskou školu a školní jídelnu Horní Slavkov v částce 132.894,-- Kč a pro Dětský domov a školní jídelnu Aš v částce 89.407,-- Kč na úhradu neinvestičních nákladů na žáky, kteří navštěvují základní školu mimo obec trvalého pobytu .




Rozpočtovou změnu č.  95/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Karlovy Vary a od Úřadu práce Sokolov v celkové výši 11.500,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Sokolov na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 96/2006
 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce           ± 90.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k zajištění ostatních osobních výdajů v rámci projektu „Partnerství pro budoucnost“, který byl  podán v rámci 1. výzvy Společného regionálního operačního programu, priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3.  

Rozpočtovou změnu č. 97/2006
 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 65.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů na cestovné v rámci projektu ITACA, který byl  podán v rámci 4. výzvy iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES

Rozpočtovou změnu č.  98/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 209.006,-Kč.  Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výkonů, opatření a příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006. 
Termín kontroly: 8.6.2006


8. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice na akci „Festival Big Bandových orchestrů“ a Městu Cheb na vybudování památníku 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  338/05/06

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

	poskytnutí příspěvku Městu Kraslice na akci „Festival Big Bandových orchestrů“ v částce 40.000,-- Kč 


	poskytnutí příspěvku Městu Cheb na vybudování památníku na počest obětem,        které přišly o život při pokusech o přechod státní hranice před rokem 1989 v částce 100.000,-- Kč

Termín kontroly: 27.7.2006   


9. Smlouva o postoupení pohledávek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  339/05/06

- schvaluje smlouvu o postoupení pohledávek mezi Karlovarským krajem a Nemocnicí Cheb spol. s r.o. ve znění dle návrhu 
Termín kontroly: 15.6.2006


10. Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  340/05/06

- schvaluje výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a vypořádání zhoršených výsledků hospodaření takto:

Varianta II.

- v oblasti školství zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 12.248.764,15 Kč dle návrhu

- v oblasti kultury zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 1.047.791,48 Kč dle návrhu

- v oblasti dopravy zhoršený výsledek hospodaření v celkové výši -12.379.585,05 Kč dle návrhu

- v sociální oblasti zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 6.644.784,73 Kč dle návrhu

- v oblasti zdravotnictví zhoršený výsledek hospodaření v celkové výši -1.480.398,16 Kč dle návrhu


- ukládá Ing. Řezníčkovi předložit návrh pravidel rozdělení hospodářského výsledku s ohledem na výsledky hospodaření v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti

Termín kontroly: 5.10.2006


11. Změna použití investičních prostředků a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov – penzion pro důchodce „Spáleniště“ v Chebu	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  341/05/06

- schvaluje změnu účelu použití investičních prostředků ve výši 400.000,-- Kč ze schválené investiční akce „Rekonstrukce velkého výtahu pro RZS a imobilní obyvatele“ na investiční akci s názvem „Rekonstrukce rozvodů studené vody a teplé užitkové vody“

- schvaluje použití vlastního investičního fondu ve výši 400.000,-- Kč na investiční akci s názvem „Rekonstrukce rozvodů studené vody a teplé užitkové vody“  pro příspěvkovou organizaci Domov – penzion pro důchodce „Spáleniště“ v Chebu, Mírová 6 


12. Obnovení revolvingového úvěru Nemocnice Cheb spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  342/05/06

- revokuje usnesení č. RK 267/04/06 ze dne 6.4.2006

- souhlasí s uzavřením nové smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Cheb spol. s r.o. se splatností do jednoho roku od uzavření smlouvy, popřípadě souhlasí s prolongací stávající smlouvy 
o revolvingovém úvěru se splatností do jednoho roku od uzavření smlouvy

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla podpisem prohlášení pro bankovní ústav dle návrhu 


13.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


14. Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  343/05/06

- souhlasí se schválením výjimky z čl. I. odstavce 2 Pravidel pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru sociálních věcí č. PR 04/2006 pro Evropský dům Mariánské Lázně

- schvaluje rozdělení příspěvků k podpoře aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku 
Termín kontroly: 10.8.2006


15. Poskytnutí příspěvků pro místní akční skupiny v území Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  344/05/06

- souhlasí s návrhem poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,- Kč (na 1 místní akční skupinu) pro 5 místních akčních skupin působících nebo vznikající v Karlovarském kraji v rámci principu LEADER, tzn. celkem 500.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,- Kč (na 1 místní akční skupinu) pro 5 místních akčních skupin působících nebo vznikající v Karlovarském kraji v rámci principu LEADER, tzn. celkem 500.000,- Kč

Termín kontroly: 13.7.2006


16. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Základní škola při Dětské lázeňské léčebně Miramonte Mariánské Lázně a stanovení jejího platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  345/05/06

- bere na vědomí zápis o průběhu  konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace  Základní škola při Dětské lázeňské léčebně Miramonte Mariánské Lázně

- jmenuje paní Mgr. Janu Mančalovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola při Dětské lázeňské léčebně Miramonte Mariánské Lázně s účinností od 1. srpna 2006

- stanovuje plat paní Mgr. Janě Mančalové s účinností od 1. srpna 2006 ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním paní Jany Mančalové do funkce ředitelky a stanovením jejího platu
Termín kontroly: 13.7.2006 


17. Jmenování členů konkurzní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský 	domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  346/05/06

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov:

Předseda komise:	Ing. Martina Klánová
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
	
Členové komise:	Ing. Kamil Řezníček
			uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství
			RNDr. Petr Horký
			náměstek hejtmana Karlovarského kraje
			Mgr. Petr Zmuda
ředitel příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov
Bc. Bedřich Zelinka
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov 
Mgr. František Mottl
školní inspektor Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
			 
- pověřuje paní Danu Martincovou funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit plnění úkolů spojených se jmenováním členů konkursní komise
Termín kontroly: 8.6.2006


18. Jmenování vedoucího odboru sociálních věcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  347/05/06

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů Ing. Stanislavu Správkovou do funkce vedoucí odboru sociálních věcí dnem   1.6.2006  

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním
Termín kontroly: 8.6.2006


19 a) Částečná revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 299/04/05 „Realizace koncesních řízení“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  348/05/06

- zrušuje dále uvedenou základní podmínku koncesního řízení v části Ad b) usnesení č. RK 299/04/06 ze dne 27.4.2006 ve znění:

-  musí být vybavena alespoň jedním WC na 80 míst k sezení


19 b) Bezúplatný převod areálu letiště Toužim na Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  349/05/06

- ukládá, jako jediný společník Letiště Karlovy Vary s.r.o., jednateli Ing. Černému zpracovat studii využití areálu letiště Toužim v případě jeho převodu na Karlovarský kraj, a to včetně finanční rozvahy a analýzy současného využití areálu, s termínem k 31.5.2006

Termín kontroly: 8.6.2006

